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Budapesta: X. 7. ffoldberger, Eck- 
itein Bernat; în Frankfurt : ff. L. 
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Prețuia i aserțiunii or u: o seria 
wrmond pe o co!6nă 6 or. și 
80 or. timbra pentru o publi
care. Publicări mai dese după 

tarifă și învoială.
Reclame pe pagina a TII-a o 

senă 10 cr. v. a. sâu 80 bani.

„Qazetau eae în fiă-care 
Abonamente pentru Austro-Ungaria. 
Pe un ană 12 11., pe șâas luni 

6 11., pe trei luni 3 11.
N-rii de Duminecă 2 11. pe ană.

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

Se prenumără la tăte ofioiele 
poștale din Intru și din afară 

și la dd. colectori.

Abonamentulu pentru Brasoru: 
a administrați un o, piața mare, 
Târgulu Inului Nr. 30 etaglulă 
I.: pe unu anu 10 fi., pe șâse 
luni 5 fi., pe trei luni 2 fi. 50 or. 
Cu dusulu în casă: Pe unu ană 
12 fi., pe 6 luni 6 fi., pe trei luni 
3 fi. Ună eBomplară 5 cr. v. a. 
său 15 bani. Atătă abonamen
tele câtă și inserțiunile suntă 

I a se plăti înainte.

Nr. 19. Brașovii, Lunl-Marți, 26 Ianuarie (7 Februarie) 1893.

BrașovQ, 25 Ianuarie v.
De când șovinismulă și rene- 

gatismulă au ajunsă se fia pro
clamate în acestă nenorocită țeră 
ca principiu de statu, pare că dina
intea celoră dela putere ar fi dis
părută ori ce considerații de dreptu 
și umanitate față cu popdrele ne
maghiare de sub stăpânirea loră.

Astăcți vedemO, că chiar și cei 
mai din urmă lachei ungurescl, 
chiar și cei mai josnici vânători 
da posturi se simtă chiămați dea 
esercia asupra ndstră unu felu de 
inspecțiune, ca și cum popârele 
nemaghiare din acestă țeră ară fi 
alcătuite din totu atâția prisonieri 
ai Maghiariloru.

Astfelu numerosele încălcări 
volnice și arbitrare a drepturilor^ 
și așecjăminteloru nâstre culturale 
și naționale, ce cfilnicu avemu se 
înregistrămu când dintr’o parte, 
când dintr’alta, te facă se cre^b 
în adeverii, că guvernulu ungu- 
rescu a deschisă porțile marei sale 
menagerii, pentru ca lighionele de 
totfl soiulu, aflătdre în aceea, se 
se p6tă arunca asupra nâstră când 
le place și cum le place.

Nenumărate suntă cașurile, 
când nisce spioni miserabill, nisce 
lingăi fără caracteru, se vîră fără 
rușine prin adunările nâstre cul
turale și naționale cu scopulu vă
dită de a căuta nodu în papură, 
de-a denunța și de a-șl face prin 
acesta carieră. Ba, ce mai revol
tători, nu arare-orl chiar și șc6- 
lele nâstre poporale suntu încăl
cate de asemeni lăpădăturl ale so
cietății, cari fără drepți și fără 
nici o autorisațiă din partea cuiva 
își permită se intre în șcâlele 
ndstre pentru a spiona și a-șl căuta 
motive de denunțare.

Unu asemenea casă s’a petre
cută acum de curendu și în co
muna Recea din comitatulu Fă
gărașului. Unu flecă de vice no
tară, care înaintea Româniloră e 
cunoscută ca ună renegată pro
nunțată, și-a permisă cfilele aces
tea se intre în școla română de 
acolo, fără nici ună dreptă, ori 

autorisațiă din partea cuiva, ci 
singură numai cu scopulu de a 
vena pretexte de denunțare și de 
a-șl resbuna asupra învețătoriloru, 
români dela acea șcblă.

Asemeni încălcări grobiane ale 
școleloră suntă socotite, chiar și 
după legile în vigore unguresc!, 
ca grave acte punibile. Pentru-ce 
der se nu li-se pună odată sta
vilă unoră asemeni încălcări ? Pen
tru ce se nu se pună la ordine 
lichelele ungurescl, cari cu încăl
carea legiloră umblă se denunțe 
și se țese intrigi chiar și în con
tra șcdleloră nâstre?

Scimu, că denunțanții găsescu 
vecinică ocrotire din partea auto- 
ritățiloră unguresc! der cu tâte 
acestea noi, ca stăpâni și îngriji
tori ai șcdleloră ndstre, trebue se 
ne facemă datorința și cu ori-ce 
preță să căutămu a pune la or
dine pe asemeni ființe păcătăse. 
Cașurile trebuescă arătate pe de-o 
parte autoritățiloru superiâre șco
lare ale ndstre, ca acestea se ceră 
satisfacția cuvenită din partea mai 
mariloră, er pe de altă parte în 
adunările comitatense membrii ro
mâni se facă interpelări în causă 
și se ceră cu tdtă hotărîrea pu
nerea la ordine a intriganțiloru și 
denunțanțiloră.

Nu este bine a se trece ușoru 
cu vederea asemeni abusurl, căci 
prin acesta lupii capătă apetită și 
năpădescfl totă cu mai mare în- 
drăsnelă asupra năstră.

Chiar și celoră mai mici în
călcări de lege trebue se le dămă 
importanță mare, se damă alarmă 
și se ceremă cu hotărîre răsbu- 
narea loră, căci prin acesta vomă 
dovedi, că suntemă conscii de 
drepturile nostre și acestă cons- 
ciință le va impune adversariloră.

Cu deosebire însă în poporu 
trebue câtă mai multă deșteptată 
și potențată consciința de dreptu 
de care se se lovescă, ca și de-o 
stâncă, încălcătorii drepturiloră și 
așecfăminteloru nâstre naționale. 
Când acestă consciință de dreptu, 
a poporului nostru va fi potențată 

la gradulă dorită, ea ne va servi 
ca ună scută mai sigură și mai 
puternică, decâtă tâte guvernele 
și decâtă tdte legile unguresc! 
de ac|I.

Autonomia catolică ungurescă 
?*

*) G. Barițiu, Părți alese
silvaniei pe două sute de ani din urmă. Voi. 3.

**) A. D. XenopolH, Istoria Româniloră 
din Dacia Traiană. Voi. I.V Istoria modernă. 
Partea I (dela Mateiu Basarabu și Vasile Lupu 
până la FanarioțI (1633—1714) Iași. Tip. TT, 
Goldner. 633 pag.

Biserica română gr.-unită.
VI.

Revenindu la conțiuutulu sta
tutului organic, n’am se spună alta, 
decâtă se vă rogă să dațl locu aci 
articulului apărută la 12 (24) Fe
bruarie 1871, în nr. 17 ală cparu- 
lui „Federațiunea“, care cuprinde 
în estrasă esența acelui stătută, 
precum urmeză:
Pericolulu ce amenință biserica gr. cat. 
română prin autonomia cat. pestană.

Deși deputății dieoesei gr. cat. ro
mâne de Oradea-msre, prin deolarațiunea 
lord sușternată congresului autonomiei! 
cat. de Pesta în 4 Novembre anulă tre- 
outd, deolararâ francă, c& ei fără oon- 
sensuld universității biserioei gr. oat ro
mâne nu potti și nici oă voră participa 
la aoeld oongresd, totuși primatele Un
gariei, ca presidele aoelui congresd, prin 
-epistola sa ou datuld de 12 Februarie, 
nr. 900, trimise și subscrisului, și oredă, 
că și celorlalți deputațl dieoesanl, elabo
rated oomisiunei de 27, esmise pentru 
faoerea proiectului referitoră la organi- 
sațiunea autonomiei oatolioe, totodată 
împărtăși și proiectuld separată aid lord 
7 membri din oei 27, anume aid lui 
George Bartal, Solomoud Gajzâgo, Ioand 
Babies, Dem. Horvath, Stefand Abonyi, 
și Emanuild Hrâbâr, dBtd din urmă Rusă 
gr. cat.

Dedreoe aoeste proiecte împreună 
ou epistola prirnatelui le primii din oan- 
celaria episcopului diecesand, numai oa 
din senind, credd, oă aoeste proieote s’au 
trimisd și oelorlalte diecese gr. oat. ro
mâne, adecă la Blașiu, Gherla și Lu- 
goșiu.

Pe deputății din diecesa oradană 
primatele, în epistola amintită, ’i ohiamă 
la desbaterile congresului, oare se va re- 
desohide în 9 Martie.

Toți oredincioșii gr. oat. români din 
oele premerse potd să soie, oă noi, și res
pective Bubsorisuld, la ședințele redes
chise nu voiu partioipa. Deâreoeînsd din 
proieotuld împărtășită aouma putemd fi 
îu olard, oă ce este și ce voiesoe a fi 
autonomia catolică de Pesta, nu potd 
întrelăsa să nu împărtășesod conținu- 
tuld esențială aid aoelui elaboratd pe 
oalea publicității, și părerile mele în astă 
privință, fiindoă în ooldnele aoestui jur- 
nald despre aodsta înoă nu s’a făoutd a- 
mintire.

§-uld prim oonține principiuld, oă 
autonomia tuturord oat. din Ungaria și 
Ardeală se organisdză pe basa partici
pării și inourgerii oomune a credincioși- 
lord bisericanl și mireni; va sd cjioă., de 
aici înainte intră și mirenii în oonstitu- 
țiunea biserioei oat. din carea pănă aouma 
erau esohișl; la tdtă întâmplarea ună 
momentd ponderosd în viața biserioei ca- 
tolioe.

§§-ii 2, 3, 4, 5, 6 și 7 circumscriu 
competința autonomiei și treoerea influ- 
inței ce a avută pănă acuma legislațiu- 
nea și guvernuld țerei în trebile oatolioe 
pe lângă trond — în sfera autonomiei; 
oumcă tote averile biserioesol și preo- 
țesol, preoum fondurile și fondațiunile 
rămână în proprietatea oatohoilord și 
oumcă, oarl au stată sub administrarea 
statului, vord intra în administrațiUQea 
autonomiei; se statoresoă organele ad
ministrative ale autonomiei, oarl suntă : 
1) adunarea regnioolară catolică, va să 
cjioă oongresulă autonomioă, și organele 
ei 68eoutive; 2) adunarea (sinodulă) die
cezană și senatulă diecesand; 3) sena
tele oerourilord protopopescl și parochiall; 
4) adunarea (sinodulă) comunei și sena- 
tuld oomunale.

Aoeștia suntd factorii autonomiei ca- 
tolioe și aceștia represintă interesele ca- 
tolioiloră față cu autoritățile și alte oon- 
fesiunl.

După aceste elaboratuld desorie e- 
lementele din cari constau aoeste oorpo- 
rațiunl.

Iu §§-ii 8—10 este clăditd materia- 
lulă adunării autonomice, carele nu se 
numesoe mai multă astfelă, ci adunarea 
regnioolară oatolică (orszâgos kath. gyti- 
les), va să <jică ’i se dă țipă regnioolară, 
adecă tipulă țerei ungurescl, ca aea din

FOILETONUL^ „GAZ. TRAN8?

RaportuRu
d lui Nic. Densușianu despre literatura is
torică și filologică a Româniloră in a 1891.

In cailele aceste a apăruta în 
Analele științei istorice din Berlină 
(Iahresberichte der Greschichtswis- 
senschaft XIV. Iahrgang.) Rapor- 
tulu d-lui Nic. Densușianu despre 
literatura istorică și filologică a 
Româniloră în a. 1891. Acestă 
raportă cuprinde o imagine fidelă 
despre activitatea intelectuală a 
Româniloră pe terenulă istoriei și 
ală filologiei române în cursulă 
anului 1891.

In modulă acesta, constatămă 
încă odată, amu scăpată de situa- 
țiunea neplăcută, în care ne aflamă 
mai înainte, ca publicațiunile nâs- 
tre seriâse se fiă luate în străină
tate în bătaiă de jocă de câte 

ună șovinistă din Pesta, ori de 
câte ună Ovreu, său altă străină 
răutăciosă. Apoi în fine prin ra- 
părtele d-lui Densușianu se re
ducă la adevărata loră valore tdte 
publicațiunile necompetente ale 
unoră ămenl străini de origine, 
cari fără studii seriăse voiescă se 
se ridice peste unu Petru Maioră și 
peste ună Cipariu și alțl bărbați 
români distinși în ce privesce stu- 
diulă limbei și ală istoriei na
ționale.

Din raportulă d-lui Densușianu 
noi vomă traduce aici numai păr
țile, ce se referă la scrierile lui 
S. Barițiu, G. Xenopolu, Mangiuca și 
Saster, apărute în cursulă anului 
1891.

Vorbindă de scrierile apărute 
în a. 1891 cu privire la Istoria po
litică a Româniloră, d-lă Densu
șianu continuă astfelă.

„ George Barițiu, membrulă Aoade- j Sibiiu. Tip. W. Kraft, 8° XII, 625 pag.

miei române publică în anulă aoesta To- 
mulă ală III-lea din Istoria ea a Tran
silvaniei (1860 — 1883)*)  Volumnlă aoesta 
se ooupă în speoială ou oonstituțiunea 
dată popbreloră austriaco în a. 1860, ou 
dietele Transilvaniei din 1863/4 și 1865, 
ou oongresele politice ale Româniloră 
din Transilvania, ou întroduoerea guver
nului dualistică în statulă austriacă, cu 
suspendarea autonomiei Transilvaniei în 
contra voinței națiunei române, în fine cu 
atitudinea politică a Româniloră dela re
activarea guvernului unguresod înedoe.

„Tdte volumele apărute pănă astăc}! 
din opera istorică a lui Barițiu se ooupă 
mai multă cu relațiunile politioe biseri
oesol și ou istoria culturei Româniloră 
din Transilvania, și ele formeză, în pri
vința aodsta, o escelentă operă istorică 
sorisă în modă ou totulă obiectivă.

din Istoria Tran-

„Xenopolă publică în anulă acesta 
Tomuld ală IV-lea din sorierea sa „Is
toria Româniloră**),  însă ou părere de 
râu trebue sâ constatămă aiol, oă o va
lore soiințifică nu are nici volumulti 
acesta, ÎDtoomai ca și volumele preoe- 
dente ale aceluiași autord. Așa d. e. Xe- 
nopold afirmă în volumuld aoesta, oă 
limba românâsoă s’a Introdusă în bise
ricile românesol numai dela a. 1633 în
edoe, și ou acestă oestiune falsă se ocupă 
und capitulă întregă din scrierea lui 
Xenopolă, pe când în realitate este ună 
lucru cunoscută tuturoră, că Românii 
posedă cărți biserioesol tipărite în limba 
română înoă dela 1561. Chiar și în alte 
oestiunl principale cartea lui Xenopolă 
este o lucrare plină de neesactități.

„Limba română. Pe terenulă filolo-
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bună dimineți să putemă soi ce ne va 
aduoe cjbm.

Acostă adunare se va aduna în totă 
anulă la Pesta.

Membrii ei suntă archiepisoopii și 
episcopii rom. cat, 18; gr. cat. rom. 4 
ruși 3; de toți 25 episcop!, 5 preposițl 
și abați benefioiațl, apoi 37 trimiși ai 
clerului și 134 trimiși ai mîreniloră, a- 
ceștia aleși pe 3 ani, — ou totul0 201, din 
aceștia suntă români : eniaoopl 4, debu
tați preoțescl 6, — deputațl mireni 17, 
suma 27, adeoă 27 români față cu 174 
neromâni, oăol „vota non ponderantur 
sed numeranturu.

§§-ii 11 —12 conțină, oă primatele e 
preside naturală, in neființa lui, archi- 
episoopulă oelă mai bătrână, vic.e-preșe 
dintele e mirând.

De aci încolo dela §-lă 14 pănă la 
51 se descrie competința și respective 
oerculă aotivității adunării regnioolare 
catolice, care îlă eseroiază parte nemijlo
cita, parte mijlocită prin organele sule 
esecutive, adecă prin senatulă direcțio
nală și prin șefii de seoțiune direcțio
nali.

Simburele aoestora este :
Pentru tote denumirile și dotațiunile 

mai înalte bisericesol, la cari pănă aci 
a influințată guvernulă la tronă, de aci 
încolo prepusețiunile le va faoe aduna
rea regnicolară cat., prin senatulă său 
direcțională. (§ 14) — Ea va stator! sis 
tema învățământului la tâte școlele de 
specialitate și institutele civile, pentru 
esemplu scâle preparandiale dela Năsăudă 
Blașiu și Oradea.

Starea profesoriloră și a îuvâțăto- 
riloră, oondițiunile cualifioațiunei loră. 
preoum provisiunea loră materială, densa 
le va regula (pentru esemplu la Blașiu și 
BeiușI—§-lă 15).

In tdte institutele, cari oapetă aju
torare din averile catolioo, densa va dis
pune în privința administrărei luoruriloră 
sâu prin senatulă direcționale, seu prin 
senatele dieoeaane seu protopopesol. (A 
decă senatele diecesane și soaunele pro- 
topopescl române voră căpăta ordina- 
țiunl d’a dreptulă dela adunarea regni
colară cat. și acelea trebue să le împli 
nesoă—§ 18).

Se îngrijesce despre administrarea 
aourată și corăspuncjătore a tuturoră fuu- 
dațiuniloră catolioe prin controlare. (§ 
18).

Dispune despre tdte proventele, 
oarl intră în cassa adunărei regnioolare 
oat., în carea intră și veniturile interoa- 
larl episcopesol, (pentru esemplu în ca- 
sulă morții metropolitului dela Blașiu și 
episcopului oradană, până ce se va de
numi altulă, totă venitulă va intra în 
oassa adunărei regnioolare cat.)

Va inourge mai departe dela bene- 
ficiații mai mari biserioesol o oongruă 
anuală, carea o va statori adunarea reg- 
nioolară oat. (§ 20). (Adecă acâstă adu 
nare va faoe ună arunoă, câtă să plă 
tesoă episoopii români, amăsurată veni- 

giei române avemă o luorare ou totulă 
competentă de eruditulă Simeonu Man 
giuca***).  Autorulă se ooupi în scrierea 
aoâsta ou limba daoo-română în raportă 
ou limbile romanioe din apusă, preoum 
și ou fonologia și morfologia limbei 
daeo-române. La acestă studiu filologioă 
autorulă a mai adausă și unele cercetări 
istorice cum suntă d. e. despre cronioa- 
rulă Nestorii și Valachii seu Românii săi 
despre cronica lui Hurulti, despre oo- 
lindă și originea colindei, despre Vala
chii lui Kelcaumenos etc. Durere însă, oă 
volumulă acesta, în urma morții neaș 
teptate a autorului urmate în 4 Dec. 
1890, a trebuită să se încheie fără să fiâ 
terminată.* 1

***) S. Mangiuca Daco-romanisclie sprach 
UDd ges hichtsforscbung I Theils. Oravicza. Bu- 
châr. Karl Wunder 235 pag. El. 1.60.

(Va urma.) 

turiloră loră, în acea cassă în totă a- 
nulă).

Pentru îmbunătățirea stărei preoți- 
loră inferiori și a olaustreloră mai mi- 
sere, va avâ dreptă să pună imposite 
(dări) pe credincioși (pentru esemplu va 
Zice, oă oredincioșii din diecezele pro
vinciei metropolitane române să plătesoă 
sumele statorite după una oheiă anumită.— 
§ 21).

Are dreptă să pună astfelă de im
posite și pentru acoperirea speseloră ad- 
ministraționall și pentru educațiuuea oo- 
mună. —§ 22).

Are dreptă de supra-inspecțiune în 
privința esecutărei auurate a acestui re- 
gulamentă, nu numai asupra dieeeseloră, 
oi și asupra protopopiatelor^ și comune- 
loră bisericesol. (§ 23).

Are dreptă disciplinară asupra pro- 
fesonloră și îuvățătoriloră, cari devin dela- 
ționațl în respeotulă oficiului, va să Z'c& 
va suspenda și amovia' nu numai pro 
feuoni din gimuasie și preparandii, ci 
și pe docenții din școlele comunale. 
(§ 24).

Pe lâugă aoeita statoresce modali
tatea, cu oare are de a sa decide căușele 
controverse, sulevata între preoți și co
mune, (adecă certele ivite îutre preoții 
români și oredincioșl.—§ 24).

Are dreptă de a strămuta regula- 
mentulă statorită ou o maioritate de 2/3 
părți, (și așa îuzadară ar protesta 27 ro- 
mâul Bă nu se strămute regulamentulă, 
căci ei nu facă nici o terțialitate —§ 27).

Autonomia catolică. Cetimfi în 
„Egyetertes*  dela 4 Februarie: „Con- 
f'erența din urmă ținută în aface
rea autonomiei catolice a alesă o co- 
misiune mai restrînsă, cu însărci
narea de a stabili textulfi proiec
tului de resoluțiune, ce este a se 
înainta dietei și casei magnațiloru. 
Prin acestă proiectă de resoluțiune 
ministrulă de culte și instrucțiune 
publică e provocată, se-șl dea res- 
punsulH cu privire la elaboratulu 
Congresului catolică din 1871 și 
se convoce câtu mai curendu unu 
nou Congresu catolicii, care se facă 
schimbările necesare în numitulu 
elaborată.**

Sosirea în țeră a părechei moște- 
nitore romane.

Etă cum descrie „Timpulu**  
sosirea părechei moștenitdre ro
mâne în România:

Altețele Loră Regale au sosită la 
Predeală la orule 9 și 50 minute. (Cu o 
întârdiere de 30 minute) Primire entu- 
m'astâ. Onorurile militare făcute de ba- 
talionulă din PloiescI; musioa a intonată 
imnulă naț'onală. Asistența a aolamată 
cu urale. Gara admirabilă împodobită. 
Alocuțiuni din partea autoritățiloră, prim- 
procuroră, comaud. gernisonei etc. Ne- 
gulescu, prefectă Prahova — buchete 
of-rite prințesei. După o ședere de 20 
minute, tfenulă princiară a pornită spre 
Buourescl. Cu tdtă îutârcjiera de 30 mi
nute, se speră că trenulă prinoiară să potă 
câștiga aoestă întârziere și să sosescă 
în gara de Nordă la <5ra anunțată. Gara 
de Nordă (Buourescl) avea o înfățișare 
feerică. Mai înteiu, la intrarea din calea 
Griviței, se ridica ună arcă de triumfa 
împodobită cu verdeță, cu embleme și 
cu stindarde române, englese și rusesol. 
Fațada gării era asemenea împodobită. 
Aripa stângă a gării era cu desăvârșire 
transformata. Sala, oare forma vestibu- 
luiă și în același timpi) vestierulă, era 
aooperită pe josă cu ună oovoră roșu, 
er co bnele erau îmbrăcate în ghirlande 
de vdideță, printre cari erau presărate 
flori. Perdele grele asoondeau comparti
mentele vestierului. Din vestieră intrai 
în salonulă de primire, pe care l’arn des
crisă deja și despre care nu ne rămâne 
a adăoga decâtă că a făcută admi- 
rațiunea tuturoră. Păreții, platouulă im 
provisată, ea și colonele, erau minunată 

împo lobite ou roze, ou ghirlaude și cu 
embleme. Pe o bogată estradă, în partea 
opusă ușei de intrare de pe peronă se 
aflau busturile Maiestăților^ Loră Regelui 
și Reginei. Sala fiindă întuneodsă, la ună 
momentă se lumina oa prin farmecă prin 
mulțime de lămpi electrice risipite pe 
păreți și pe plafună. Ună grosă oovoră 
verde acoperea parohetulă.

Der ceea ce împodobia acestă sală 
mai multă deoâtă tote ghirlandele, de- 
câtă tote florile și deoâtăȘtote luminile 
electrice, era mulțimea alesă de dame 
elegante, purtâudă nisce costume unele 
mai bogate și mai frumâse deoâtă al
tele, ținândă mai fiă-oare în mână câte 
ună imensă bnohetă de flori, apoi seo- 
sulă ture representată prin toți înalți’ 
demnitari ai Statului, prin minițtrii, de
putațl, senatori, consilieri oomunall, pre
sident!, procurori de Curți și tribunale, 
împodobiți ou decorații da tâte felurile 
și de tote culorile, în fine prin bogata 
uniformă militară, care strălucia de-țl 
lua vederile.

La ora 1 fără cinci minute sosi M. 
Sa R-igele și însoțită de d-lă Lssoară 
Catargiu, președintele oonsiliului de mi
niștri, de d-lă Al. Lahovari, ministrnlă 
ataceriloră străine și de generali, tra
versa grabnică sala și eși îniată pe pe- 
rouă, oare era asemenea împodobită și 
unde staționa o oompaniă din regimen- 
tulă 21 de infanteria, cu musioa in frunte, 
oare intoDâ imnulă națională. La sune- 
tulă musioei se crecju. oă a sosită tre- 
nulă princiară și oonsilîuld oomunală ou 
d-lă Triandafilă în frunte eși repede ou 
tava pe peronă, anoi urmară și ceilalți 
printre oarl mulțime de dâmne iu toa
letă de serată.

La ora 1 și șâpte minute tre- 
nulă princiară sosi în gară. Regele în
soțită de toți miniștrii, oum și d-na Har- 
dinge, grațiosa soțiă a representantului 
Marei Britanii, ținândă ună superbă bu- 
ubetă in mână, eșiră pe peronă și înain
tară spre vagonulă princiară. Garda mi
litară presentâ arma și musioa intona 
imnulr.

Alt-țele Loră Regale prinoeBa Maria 
și priuțulă Ferdinandă se ooborîră din 
vagină și fură primiți de rege, care’i 
săruta ou afecțiune, urându-le bună ve
nire. Prințesa era radiosă de frumsețe 
și de tinerețe și veselia respira din t6tă 
ființa Alteței Sale Regale. Asemenea și 
prmțulă Ferdinandă era rumenă la față 
și voioâă. Prințesa purta o bogată man
tia de stofă oul ore eliotrop, îmblănită.

Sirigăte puteruioe de ura! isbuoneBoă 
din mii de pepturl, căci pe peronă se 
afla o mare mulțime, oare escaladeză tre- 
nulă, urcându-se pe ooperișele vagânelorO. 
Păreohia princiară înainteze, oâțl-va pași 
și ajunge în fața oonsiliului comunală 
grupată pe peronă.

D-10 Gr. Triandafilă, primarulă ca
pitalei, înainteză cu doi pași, âr câți va 
d-nl oousilierl presentâ Altețe oră Loră 
tava ou pâine și eu sare.

D lă primară urâză Auguștiloră Miri 
buna-venire prin câte-va cuvinte bine 
simțite, la care răspunde A. S. B. prin- 
oipele Ferdiuaudă. Apoi A. A. L. L. 
R. R., urmate de M. S. Regale, de mi
niștrii, de d-na Hardinge, care oferise 
pe peronă buehetulă, de oonsiliulă oo- 
muuală, intra în sala de primire, unde 
Li-se presenlâ de Rege și de miniștri 
diferitele persdne alese, oe formezi alea 
pe peroursulă Loră. Domuele miniștri 
lori, ale senatoriloră, ale deputațiloru 
și ale înalțiloră demnitari oferă grațiosei 
prințese buchete, însoțite de oăldurdse 
urări.

In sala de primire se afla și o de
pots țiune de țărani din Museem, bir 
bați ș’ femei, imbrăoațl în fruimise cos
tume uationale

După presintărl, AA. LL. RR. și 
M. S. Regele se uroâ în trăsura de gală 
înhămată â la Daumont, caii avândă pene 
trioolore la capă și urmați da numâro- 
sele trăsuri de curte în cari iau looă 
dâmnele de ondre și casa militară a Re
gelui și a prințului, apoi de și mai nu- 

mărosele trăsuri ale asisteuțiloră, oorte- 
giulă se dirige spre Mitropolie pe stra
dele împodobite și pline de ună publioă 
numârosă, oare aclamă ou entusiasmfi pe 
Mirii României.

Trupele, ce compună regimentele 
6, 5, 21, 22 de inf'anteriă și batalionulft 
de asediu, erau eșelonate, ÎDcependă dela 
Calea Griviței pănă în delulă Mitropo
liei. Iu piața teatrului se afla regimen- 
tolă ală 2-lea de Roșiori sub comanda 
d-lui colonelă Gradișteanu, oomaudantulă 
brigăzei de cavaleria. Ținuta trupeloră 
era marțială. Infanteria era înarmată cu 
pușca Mannlicher, modelă română. Pe 
ambele laturi ah trotuareloră staționa 
ună publică numărosă, oare a aolamată 
pe M. S. Regele și pe AA. LL. Regale. 
De asemenea la ferestrele dela tdte oa
sele situate pe numitele strade se aflau 
fârte multe dame. Când oortegiulă re
gală a trecută, trupele au preeintată 
armele. La Grand Hotelă Bulevard se 
aflau eșelonate trupele de artilerie. La 
ârele 2 și jum. cortegiulă regală a so
sită la Mitropolie.

La orele 2 fără oinol minute oorte
giulă a sosită la biserică, la ușa oăreia 
aștepta I. P. 8. Mitropolitulă primată 
înouujurată de înaltulă cleră. Imediată 
după sosirea Altețeloră loră Regale, 
începâ ceremonia religiosă oficiată de 
însu-șl Mitropolitulă primată și care a 
durată 20 minute. După aoesta d. L. 
Catargiu, președiutele oonsiliului de mi
niștri, dete citire aotului oomeinorativă, 
relativă la căsătoria Altețeloră loră Re
gale. Ilă vomă publicamâne — Bed. „Gaz“.

După oitlre, actulă a fostă isoălită 
de M. S Regele de Altețele loră Re
gale, de Mitropolitulă primată, de pri- 
marulă Capitalei, de toți miniștri, de 
președinții Corpuriloră legiuitdre și de 
președintele Curții de oasațiă. La eșire 
o oompauiă din. regimentulă 5 de Vlașca 
a făoută onorurile militare.

La 6rele 3 oortegiulă a pornită la 
Paiață, fiindă aolamată de mulțime pe 
totă paroursulă, oa și la ducere.

SG1HILE țlILEI.
— 25 ilanuarie.

Liga din Parish. Sâmbătă 2/14 Ia
nuarie Liga din Puriști a ținută prima 
ședință generală în anulă 1893. Presida 
d. Cantili. D-nii dr. I. G. Nana și N. 
Staicovid, unii din cei mai activi membri 
ai acestei secțiuni, trebuindă a se în- 
toroe în țeră îșl dau demisiunea din uo- 
mitetă, D. Cautili se faoe interpretolă 
tuturoră membriloră Ligei, muițămindă 
d loră Nanu și Staicoviol pentru activi
tatea neobosită oe au desfășurat’o tot- 
deuna, și-și esprimă speranța, că întor- 
oându-se în țeră voră lua și acolo parte 
totă ou aceeași dragoste la lupta mare 
inaugurată de Liga culturală. D. Nanu 
mulțfimesoe forte emoționată. Totă cu 
ooasiunea aoesta președintele aduoe unu 
omagiu de respectă neuitatului fundă
tură ală Ligei din Parisă Stroe Brătianu, 
a cărui perdere va sângera îuoă multă 
timpă inimile tuturora oeloră oe l’au 
ounosoută. Intre altele s’a mai discutată 
în ședința a- esta o cestiune de mare 
importanță. Este vorba de fondarea unei 
biblioteci a Ligei din Parisă. D. Iancu- 
leseu, autorulă acestei propuneri, presen- 
tând’o adunărei o desvoită printr’ună 
disoursă pliDă de vervă, care a fostă 
desă întreruptă de aplause i ăJdurbse. în
suflețirea oe a produsă aoesta discursă 
a fostă la culme Propunerea a fostă 
susținută cu multă elooÎDță de cătră 
uuulă din cei mai de inimă membri ai seo- 
țiunei, a fostă primită în mijlooulă unui 
eutusiasmă generală. O listă de subscrip
ția, ce s’a lansată în acestă soopă printre 
cei presențl, a produsă frumosa sumă de 
450 lei.

— x—
Societatea ,,Drita‘- a Albanesiloril va 

da peste ourândă ună mare bulă în pro- 
fitulă șoolei și internatului Albano-Ro
mână „Lumina14 din Buourescl fondata 
la 10 Maiu și deschisă la 10 Octomvre 
1892, și avâudă de etoră pe distinsulă 
filologă B. P. Hașdâu. Soopulu șcdlei 
este crearea de normaliștl destinați a 
preda instruoțiuuea în șcdlele din Al
bania.

—x—
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Nou cutremuri- Sguduiturile de on- 
tremura de pământă s’au reînoită la 
Zents și la Cefalonia. Mai multe sute 
de oa«e s’au surpați! și întregi sate au 
foștii distruse. Pănă aoum suntii 200 de 
persone rănite,

—X—

Invitate la concertulă. ce’lă va aran- 
gia corulfl bis. rom. din Cubiui! ou con- 
oursulă d-lui J. Markovițs în 28 Ianuarie 
(9 Febr.) a. o. în sala hotelului la „Cer- 
bulă de aură“. După oonoertă petreoere 
ou dansă. Cubină în 16/28 Ianuarie 1893 
Comitetulă. Intrarea de personă: looulfc 
I 80 or; loculă II 50 or.

Programa: 1) Psalmulă 149, cor. bărb. 
de O. G. Porumbescu, 2) Treoui valea... 
cânt, pop. pentru o voce soprană. ; 3) 
Soi tul? romanță cântată în două vool; 
4) Hora ploia, cor. de G Dima; 5)Val- 
suli! iubirei de * * * pentru o vooe de 
baritonă; 6) Cântecă vânătoresoă, oor. 
bărb. de Tudoră oav. de Fiondor.

Arbitragiu și pace.
Discursul» d-lui V. A. Urechi ă adre 

<satu d-lui ministru română de esterne în 
ședința Senatului dela 18 Ianuarie 1893.

Mai înainte de tote datoră sunt a 
face o declaraț'une, oare mi-se impune : 
întrebările ce am avută onârea a face, 
nu provină de la niol o pornire neprie
tenă guvernământului, oăcl aoeste între
bări, în de afară de simțămintele mele, 
ori cum le-ar presupune, ori le-ar socoti 
d-lă ministru de externe, aoeste întrebări 
cjiaQ, suntă însăroinată a i le faoe din 
partea unui numără însemnată de mem
brii ai parlamentului, din oare cei mai 
mulțl aparțină majorității aotuale.

Aoeste întrebări onorâză pe aoeia, 
cari au convenită să le faoă, onoreză 
Senatulfl, care le va asoulta cu bună 
voință și cu interesă, ârrăspunsulă d-lui 
ministru de esterne sperămă, că va fi 
așa, cum să se vacjă, că omenii de stată 
români nu ignorâză lucrarea, ca se face 
de mai multă timpă îo .Europa în sen- 
sulă triumfului unoră mari idei și pentru 
a se ajunge la înscrierea în dreptulu gin- 
țdoru a unoră disposițiunl proprii a îm- 
pedeca, ori celă puțină a rari câtă mai 
multă pentru omenire, cruntele flagele 
>ale răsboiului.

Să venimă aoum la întrebările adre 
sate. Aoeste suntă în numără de trei. 
Prima este';

1) Primitu s’a în timpă la ministe- 
*rulă de esterne și de s’a primită, ce 
•cursă s’a dată propunerii republioei Sta- 
teloră-Uuite Americane relativă la for
mațiunea între ele și țările, rări voră 
voi să adere, de contracte generale de 
arbitragiu ?

Prin tratatulă dela 1648 (pe care în 
,proieotulă de lege ală d-lui ministru de 
msterne pentru reorganisarea ministerului 
afaceriloră streine, îlă vătjui pusă ea 
basă principală a ounosoințeloră istorice 
a diplomațiloră români), genialulă mi
nistru francesă a introdusă așa cjisulă 
echilibru în statele Europene. Cine nu 
suie, că astăcjl acelă echilibru nu mai 
esistă și că paoea se pretinde a fi men
ținu*  ă prin forța brutală armată și cu 
preoiampănirea alianțeloră. Fatale vre
muri, în cari se sleiesoă puterile și oo- 
morile naționale prin întrețineri de oș
tiri! Acum 138 de ani Montesquieux 4'cea 
în nl’Esprit des Lois:u „O nouă bâlă a 
copriusă pe principii Europei... întreți
nerea de nenumărate armate. Acesta 
bolă va deveni negreșită oontagiâsă, de 
bre-ce de îndată ce ună stată ișl spo- 
resoe armata, oele-l'alte îlă imită și 
aoestă stare de extreme opintiri ale for- 
țeloră tuturoră contra tuturora este ceea 
ce se numesce pacea!... Europa cu tâte 
bogățiile și cu totă oomeroiula său cu 
lumea întregă, este sărăcită. Consecința 
unei așa stări de lucruri este adăugarea 
tota mai mare a impositeloră. .“

Ce ar cjioe Montesquieux, decă ar 
scrie astăcjl, văcjendă cele oe se petreuă 
în Europa, nu numai în statele de prima 
ordine, ci și în cele de a doua și de a 
treia mâuft? Ună scriiloră frsnoesO, d. 
Larroque, îuoă cu 23 aci în urmă fă
cuse soootela cheltueliloră pentru armate 

ale principalelor! state din Europa și 
găsise, că se perdea peste 13 miliarde 
pe ană sub cuvântă, că „si vis pacem, 
para bellumu. (De la guerre, Parisă 1870 ) 
La oe cifră s’ar uroa soootela lui de 
Larroque astăcjl ?

Nu este loculă să faoă istoriculă în- 
ceroă’iloră generâse întreprinse de omeni 
de stată luminați și umunitarl în decur- 
sulă timpului, pentru a pune stavilă răs
boiului. Nu voiu aminti de primula pro- 
ieotă ala păcei perpetue suggerată lui 
Henrio alu IV de marele Sully. Soiu ca 
era utopioă în confederaț iunea generală, 
în planulă ministrului francesă propu- 
nândă acesta. Pumnalulă lui Ravaillao, 
ourmândă cjilele lui Enrio ală IV, care 
îșl întinsese relațiunile până la noi, în
lătura utopiculă, dâr nu mai puțină ge- 
nerosulă plană. Ludovioă ală XIV aspira 
la o monarchiă universală prin o „res
taurat™ equilibri Europaeiu. Paoea dela 
Utrecht, care urma să realiseze aoestă 
aspirațiune a marelui monarchs franoesă, 
inspiră pe abatele St. Pierre în proiec- 
tulă său de pacea perpetuă.

Primulă ertioolă ală aoestui proiectă 
propunea o alianță a stateloră din Eu
ropa, nu triplă, niol duplă, oi a tuturoră, 
pentru siguranța reoiprocă contra răs- 
boieloră, cu obligațiunea pentru alinți de 
a deolara, că renunță de a face răsboiu 
și că se voră supune la arbitagiulă unei 
adunări confederative în oasă de certe 
între ei.

Nu întru în detalii asupra orgaui 
sărei propusă de St, Pierre. Au rîsă 
mulțl sceptici bărbați de stată la cetirea 
proiectului de pace perpetuă, cum omeni
rea nepricepută a rîsă, ba chiar a bat- 
joocrită și torturată pe oei mai mulțl 
din marii desooperitorl de adevăruri soi- 
ințifice, âr astăcjl reounosouțl conduoătorl 
ai oulturei omenesol.

Pacea de Westfalia a avută ună 
sunetă puternioă, atâtă de puternioă, că 
fu aucjită pănă și în țările române. Intre 
1670 și 1673, domnti români Gr. Ghioa 
și mai alesă Ștefană Petrioeicu provâoă 
o federare a tuturoră poporeloră <-u sccpă 
de a isgoni pe Turci din Europa în in 
teresulă păoei. Ambasade la Viena, Pa- 
risă, Moscova, Geneva, Veneția trimise 
Petrioeicu urmărindă asemenea federare, 
dâr nu avu timpă, ne erioitulă pe câta 
și înțeleptulă domnă, să-și vacjă visulă 
realisată, căci interveni bătălia de la 
Hotin.

Sorierea abatelui St. Pierre avu re- 
sunetă, orl-câtă de târcjiu.

„Neutralitatea armată'1 propusă la 
1780 de Oeterina II, propunere la care 
aderară cele mai multe state din Europa 
între oarl și Imperială germană, ca și 
Statele unite din America, este o stare 
de lucruri iuspirată de scrieri, ca cea a 
abatelui St. Pierre. Apoi chiar și mai 
înaiute de neutralitatea armată a Ca
terinci Rusiei, deja în prima jumătate a 
seoolului XVIII, proieotele generâse a 
unoră St. Pierre, încercate fură.

La Haga a esistată o confederațiune. 
In sînulă adunărei confederative din 
Haga erau representate o forte mare 
parte din statele Europene. Din nenoro
cire instituțiunea nu persistă, din împre
jurări ce le scie spune istoria.

Sorierea abatelui de St. Pierre avu 
răninetă și mai apoi: coufederațiunea 
germană din 1815 este croită aprâpe 
îu totulă pe planulă dată de aoelă 
scriiloră.

(V urma.)

Isprăvile unui renegată.
Țâra Oltului, ^Comit. Făgăr.) 29 Ian. 1893.

In 24 1. o. s’a ținută alegerea co
loră doi membri la adunarea generală 
a grănițeriloră din regimentulă rom. I, 
conformă statuteloră grăuiț.. în comuna 
D-șanI. Eram de firma speranță, că oelă 
puțină acești alegere nevinovată va de
curge în liniște, der m’oin îușelată amară, 
căci și aid se ivesce stâua cu codă ! —veBti- 
tulă vice-notară oomitateusC Aronu de 

Popa Radu cu îndatinata-i insolență vine 
să oonturbe liniștea biețiloră desoeudențl 
ai foștiloră husari I

In periodulă trecută, aripa husari- 
loră fusese represeutată prin d lă Dr. 
Nicolau Șerbană, deputată dietală, și 
Iosifă Nemeșă,_ fostă îuvățătoră ; anulă 
acesta însă, ce se va fi ougetată susă 
amintitnlă domnă, basată p6te pe „po
pularitatea11 oonsăteniloră săi din Reoea, 
unde oorteșise Dumineca precedentă, pă- 
șesce și d sa ca oanditată; der oe să 
vecjl? președintele propune 3 candidați, 
alegătorii aolamă însă pe cei doi repre- 
sentanțl din periodulă treoută, rămănândă 
d-lă Poparadă nealesă se înțelege, ca la 
tâtă ocasiunea.

Acum să fi văcjută fooă ! E'ă singură 
sbiera în gura mare, oă alegerea să se 
ef'eptuescă prin votisare nominală, și du- 
pă-ce se face atentă, oa să urmeze pres
crisele legii, oăutându-șl îuoă 9 soți de 
principiu, se face din nou ridicolă, căr,I 
provocându-se eătră alegători, nu află 
nici unulă, îi lipsia, bietuiă, lampa lui 
Diogene ; fără o voce îi refleotâză: hei, 
hei, d-le ! și-a găsită lelea bărbatulă.11

îșl uita de sine, și îutrâudă în oasă, 
oere ou iusistință votisare nominală, și 
după oe vede, oă nu-i se acârdă aoestă 
favoră ilegală îșl arogă dreptulă a dicta 
protooolulă de alegere, dâr sărmanulă 
omă, îu marea lui iritare, îșl uitase că e 
vorba de potrocolă de al gere și oonoepu 
o aousă formală contra primarului oomu- 
nală, oc-rele era președintele alegerei, 
der făcâudu-se atentă biroulă oă proto- 
colulă nu tractezi despre aotulă îndepli
nită, se ia protocolă din nou; âr d-lă 
vice notară pachetâudu-șl protoeolulă 
oonoepută de d-sa, se vede oă ca „oor- 
pus delicti1*,  seu oa suveuiră de acâstă 
victoria, și ștergându șl sudorile după 
atâta trudă, se puse pe trăsură și pleca 
între cele mai entuziaste strigări de: 
Să trăi..,, pardonă : Ho!

Nu se mnlțămesce însă ou vitejia 
îndeplinită în DașanI, oi vine în Reoea 
și ca Bă-șl răsbune asupra învățătoriloră, 
pre cari îi văcjuse o’au participată la ale 
gere, (doi oa desoendențl ai foștiloră gră- 
nițerl voiră să șl validiteze dreftulă, âr 
unulă din curiositate) fără nici o autori 
sare merge să visiteze șcâla, dâr într’amâcjl 
oâud învățătorii nu suntă deobligațl a 
sta în șcâlft, întră în olasa a IV și în
trunii modă dură tracteză cu școlarii, 
voindu să discrediteze pre învețătoru înaintea 
discipuliloră săi; a fostă sigură domnulă, 
oă nu dă de obstaoull și de aoeea șl a 
jucată mendrele după plaoă, căci de era 
avizară superioritatea competentă de vi- 
sita neprevăzută, mi-se pare că i-ar fi 
fostă d-lui inspeotoră ușile salei de în- 
vățământă prea strimte.

OrI-oum satisfăcută, că prin acâsfă 
procedere șl-a câștigată autoritate ba- 
reml înaintea tineriloră odrasle, dâcă pă
rinții loră l’au desconsiderată, plâoă la 
reședința i diu Făgărașă, dâr nu oa să 
dârmă, deși era deja nâpte, oi ca să pună 
ofioiulă pretorialft în mișoare, că vecjl 
Dâmne! în DeșanI s’a ținută o adunare 
mare, unde deputatulă dietală Dr. Șer. 
bană și mai mulțl preoți au ațîțată po- 
porulă contra regimului! !

Se înțelege, oă aoestei mârșave de
nunțări i se dete ascultare și a doua tji 
solgăbirăolă Rusu Kâroly eBe la inves
tigare, neoesitată fiindă să perourgă 15 
comune, căci atâtea aparțină fostei aripi 
a husariloră ; resultatulh aoestei inves- 
tigâil, durere! nu’lă soiu, ni-lă va spune 
ored, d 1 A. Popa Radu ? 1 Ți-ai mei ad&usă 
d le vice-notară, înoă ună mărgăritară 
la co:due-țl de fapte herostratioe!

Aquila.

ULTIME SCIRl.
BucurescT, 5 Februarie. Din con

vorbirile, ce le a avutu ministrulu 
președinte românu Catargiu cu mo- 
monarchuld Francisco Iosifii și cu 
ministrulu Kalnoky, aceștia s’au 
pututd convinge, că guvernul^ 
românu doresce se susțină bunele 

raporturi politice cu tbte puterile 
Petrecerea ministrului Lahovary 
la Berlină a avută de scopă în- 
cheiarea unei convenții vamale ro- 
mâno-germane.

lașY, 5 Februarie. Regina Na
talia va visi.ta încă în decursulu 
acestei luni Bucurescii și Iașii. In 
Iași va remâne pănă la Pascl. 
După aceea va merge la Bel
grade.

Londra, 5 Februarie. In camera 
comuneloru lord Labouchere a fă
cute propunerea, se se facă o de- 
clarațiă în sensulu, că decă lord 
Salisbury a promisă Italiei ajutoru 
în casu de resboiu cu Francia, 
atunci guvernulu actuală nu e res
ponsabilii pentru acea promisiune. 
Prim ministrulu Gladstone a răs
punsă, că cu privire la tripla ali
anță nu s’a întâmplată nimicu, ce 
ar da ansă la nedumeriri din par
tea Englesiloru.

Berlin, 5 Februarie. „Kreuzzei- 
tung* ‘ primesce din cercuri „bine 
înformate“ soirea, că principele 
moștenitori rusu a delaratu îm
păratului Wilhelm, că între Fran
cia și Rusia nu esistă nici o le
gătură de alianță.

DIVERSE.
Unu preoții mâncații de lupi. In- 

tr'una din cjilele treoute, ună preoții din- 
tr’unii satii de lângă orășelulă Svilanj- 
naz (Serbia) mergea cu o trăsură spre 
orășeld, împreună cu servitorulQ său. De
odată le sare înainte o haită de lupi. 
Preotulă ia repede pușoa și trage asupra 
lupilorQ omorâudă pe oelă din urmă. 
Oele-l’alte bestii au fugită âr în pădure. 
Preotulrt s’a dată josă ou servitorulă, 
au luată lupulă omorâtă și l’au aruncată 
în trăsură. Iu momentulă acela însă, caii 
speriațl deja de împușcături, la vederea 
lupului s’au speriată și mai tare și au lua
t-o la^fugă spre orașă. „Haide băiete, fugi 
repede și prinde caii; alt-oum suntemă 
perduțl“—stigă desperată bătrânulă popă, 
Servitorulă, ună tânără puternică, o luă 
la fugă după cai, dâr nu i putu opri de- 
câtă în marginea orașului. Gând se îu- 
târse eu trăsura la loculă primejdiei, nu 
mai găsi din popă de câtă păreohia de 
oisme în cari erau băgate piciorele, a- 
poi haiuele sfișiate și barba albă și lungă 
a nenorocitului omă. Lupii îlă sfășiaseră, 
răsbunândă ast-felă mortea „tovarășului11.

Monumentele de la San Stefano. 
Soldații ruși oarl au că<jută în răsboiulă 
ruso-româno-turoă din 1877 — 78, suntă 
înmormântați în 92 de cimitire. Monu
mentele cari au fostă ridicate în memo
ria câtor va ofițeri sâu soldați mai dis
tinși, s’au dărâmată. Cea mai mare parte 
din aoeste cimitire au fostă oonstruite 
în iuțâla și starea loră e oâtă se pâte 
de. miserabilă. Din oausa aoâsta guver- 
nulă ruscă a însărcinată pe atașatulă său 
militarii din Oonstatinopolă, colonelă de 
Peohkow oa să’i dea unele informații a- 
supra morminteloră soldațiloră ruși. Co- 
lonelulă de Peohkow a recunoscută, oă 
e forte greu de a întreține și a supra
veghea ună numără așa de mare de ci
mitire (92) și de aceea a propusă să se 
adune tâte rămășițele mortuare ale solda
țiloră cârjuțl pe oâmpulă de răsboiă 
să fie înmormântate la olaită sub o oa- 
pelă comemorativă. Propunerea acâsta a 
fostă primită și oolonelulă a putută a 
duna pănă aoumi cadavrele oeloră 5000 
de morțl, dintre oarl 400 de ofițeri. Ră
mâne să se alâgă unde va fi construită 
capela. Rusia s’a învoită cu Pârta și a 
cumpărată ună terenă mare lângă San-Ste- 
fano. Se știe, oă la San-Stefano, s’a sem
nată trataotulă de pace de pace între 
Turcia și Rusia.

Proprietarii SJi-. Aurel Uiureșitti«n. 

Redactorii responsabilul Gregeriu MaSoru.
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€J ars îi 8 m șfc raim ii
din 3 Februarie st. n 1893.

Bancnote românesci Cump. 9 49 Vend. 9 52
Argintii rom&nescii • tf 9.45 « 9-48
Napoleon-d’orI 9.55 n 9-50
Lire turcescl n —.— II •
Seris. fonc. „Albina14 6°IB —

« n n 5°/o n ——
Imperiali • - •• —. - n

GalbinI ... n 5 55 „ 5 60
Ruble rusescl H •

Mărci germane 58.80 „ 59.10
Discontulă 6—8u/n pe ană

Cursulu Ia bursa din Viena
din 4 Februarie st. n 1898.

Renta da aurii 4u/0 ...... 114.55
Renta de hârtift 5°/r, 102 —
împrumutului căilor îi ferate ungare

aurii - 122. 0
dto argintii ------- 103.—

Amortisarea datoriei căiloră feratede
>std ungare [prima emisnne- 120.26

Amortisarea datoriei căilord ferate de 
ostii ungare (2-a emisiune | —.—

Amortisarea datoriei căilord ferate de 
ostii ungare (3-a emisiune) —

Bonuri croato-slavone - - - ■ - • —.—
Bonuri rurale-ungare - - 96.30

Despăgubirea pentru dijma de vinii 
ungurescii 97.50

Imprumutulii eu premială ungurescfi 149.50 
Losurile pentru regulare» Tisei și 8e- 

ghedinului ..... 142.25
Renta de argintă austriacă - - . • 98 35
Renta de hârtiă austriacă 98.60
Renta de aură austriacă J - • - • 117.15
Losurl din 1860 147 75
Acțiunile băncei austro-ungare[ • 1012 —
Acțiunile băncei de credită austr. 375 25
Acțiunile băncei de credită ungar. • 322 75
Galbeni împărătesei 5 66
Napoleon-d'orI • 9 611/,
Mărci 1U0 imp. germane • 59.20
Londra 10 Livres sterlinge 120 90

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

Avisfl. d-lorl abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiuneii 

s( <mevoiască a scrie pe cuponulfi mandatului postaid și numerii 
de -ie fășia sub care au primită diarulu nostru până acuma.

Domnii, ce se aboneză din nou, să binevoiască a scrie adresa 
ămuritd și s6 arate și posta ultimă.

Administrat. „Gaz. Trans.“

I
I.

Nr. 9-1893.

CONVOCARE.
Prin acesta se convocă

a ll-a Adunare generală ordinară
societății de economii și credit „C r 1 ș a n pe Martie 

St. n. a. c. la 11 ore înainte de ameiți
în sala dela „Hotel Hungaria44 din Brad, la care 

să învită onorați! membrii.
OBIECTEEEs

1. Deschiderea adunării.
2. Constatarea membrilorO presenț!.
3. Raportulu direcțiunei pro 1892.
4. Raportulu comisiunei de supraveghere.
5. Decidere asupra compturilorQ anuale, și asupra pro

fitului curatu.
6. Aprobarea remunerațiunei officialilorâ pro 1892.
7. Fixarea marceloră de presența pro 1893 pentru 

membrii consiliului și pentru comisiunea de supraveghiare.
8. Alegerea alorâ doi bărbați de încredere și doi se

cretari.
9. Alegerea comisiunei de supraveghiare.
10. Propuneri eventuali.
In lipsa membriloru receruțl de peste jumătate din 

părțile fundamentali, adunarea în sensulu § 51 se va ține 
în 19 Martie a. c. la locuiți și timpulu indicată. Membrii 
potb lua parte seu în persbnă seu prin plenipotențiari lor, 
după modalitatea prevecțută în § 52 alQ statuteloru.

Numărulu membriloru înscriși cu 31 Decemvre 1892 
a fostu 115 inși cu 344 părți fundamentali a 50 fi. v. a_ 
17 fi. 200 fi

Din ședința consiliului administrativă ținută la 29 
nuarie 1893 în Bradă.

Vasiliu Damiand,
28,1 — 1. directorii.

u

Ia-

ioanu Germanii,
secretară.

pe liniile orientale ale căii ferate de statu r. u. valabilă din 1 Octomvre 1892.
Budapesta—Predealii Predealu—Budapesta iB.-Pesta-Aradd-*Teiuș

Trenă 
de 

peradn.

Trenă 
accele
rată

Trenă 
de 

porsân.

Trenă 
accele

rată

Trenă 
aocele- 

Tată

Trenă 
do 

peredn.

Trenu 
accele

rată

Trenă 
de 

porsdn.

Tronu 
de 

persăD.

Trenă 
acoele-

rată pereăn

Tronă 
de

Tr. ao.

Viena
Budapesta
Ssolnok 
P. Ladâny
Oradea-mare

tfezâ-Telegd 
R£v
Bratca
Bucia
Oiucia
Huedin
Stana
Aghiriș 
Gârbău
Nădfișel

Clușin

Apahida 
Ghiriș 
Cucerdea 
[Jidra 
Vințul de 
Aiudti

sus

Teiușu

Orăoiuneltt 
Blașiu 
liticăsasa

Oopșa mică, j 

Mediașâ 
Elisiibatopole 
Sighișdra 
Hașfalâu 
Homorodtt 
Augustinh 
Apața 
Feldiora
Brașovu

TimișG 
Predealtt
âuouresol

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
6.101
6.41
7.17
8.-

8.05
1.55
4.14
5.53
7.08
7.15
7.43
8.18

0.-
9.07
9.37

10.37
11.10
11.32
12.50
1.25
1.43
1.52
2.18

“2.40

I

Teiuș-Aradii-B.-Pesta CDopșa-iuică—Sibiiu

5.50
9.22

11.53
1.50
2.24
3.03
3.46
4.07

2.15
9.15

11.19
12.57
2.12
2.19
2.49
3.26

Bucuresol 
Predealu 
Timișft

Brașovfi

Tren 
dopers.

11.-
12.26

1.11
8.35

4.53
5.32
5.48
6.0h
6.24
6.39.
6.59
8.20
8.45

10.21
11.09
11.17
11.26
11.54
12.18,
12.58 I

1.34
1.51
2.29
2.48
3.03
3.26
4.07
4.49
5.35
7.23
8.09
8.43
9.18

10.05
Tr. ac.

4.17
4.50

5.42
5.55
6.18
6.34
7.34
7.57

Feldidra
Apața 
Auguetiuii 
Homorodă 
Hașfalău
Sighișora 
Elisabetopole 
MediașO
Copșa mică

Micăsasa 
Blașiu
Crăciunelâ

I
1

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

4.20
4.48
5.07
5.42

8.50
5.16
5.57
6.58

7.31

Teiușu

8.22
( 8.38
( 8.43

5.15
5.57
6.29

12.10

9.14

Aiudii 
Vințul de 
Uiora 
Cuoerdea 
Gbirișfi 
Apahida

Clușiu

Nădășelâ 
Ghîrbău 
Aghirișfl 
Stana 
B, Huiedin 
Giucia 
Bucia 
Bratca

, Rev
’ Mezd-Telegd
> Oradea in’ar<

( 9.48
( 9.50
10.06
10.28
11.04
11.19
12.27
12.58

1.15
1.35

( 2.09

< Szolnok

3.31
TÎ5

sus

P. Lc.dăny

Budapesta 
Viena

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

6.09
6.55
8.23
8.53
9.31

10.09
10.31
10.47
11.06
11.42
11.57 
12.28"
1.08 :
1.35
2.05
2.13
2.31
3.18
4.45
5.14
6.14
6.29
6.53
7.02
7.28
7.53
8.31
8.51
9.10
9.30

10.07
10.44
11.04

1.16
3.31
6.35
3.00

12.54
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

4.45
-9712

9.41
10.17

7.23
8.03 i
8.37
9.04
9.46

11.03 1
11.29:
12.06 i
12.37 :
12.53 i

1.18:
1.39
2.13
2.27!
2.49 1
3.47 1
4.07
4.28;
2.34
4.52
5.26
6.34
6.52
7.40
8.50
8.05
8.19
8.43
9.12
9.51
9.56

10.23
10.42
11.17
11.51
12.09
2.24
4.47
8.4G
6.2C

Viena
Budapesta 
Szolnok

Aradu
Glogovații 
Gyorok 
Paulișd 
RadnaLipova 
Conop 
Berzova 
SoborșinC 
Zamd 
Gurasada
[lia 
Braniclca
Deva 
Simeria (Pjskî) 
Orăștia 
Șibotii
Vinț. de joșii 
Alba-Iulia 
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-
2.34
2.54
3.34
3.58
4.20

7.05
7.40

2.15
9.30
1.05
5.24
5.46
5.57
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-Iulia 
Vinț. de josfi 
ȘibotQ 
Orăștia 
Simeria (Pjskî) 
Deva 
Braniclca 
[lia
Gurasada 
Zamii 
Soborșinti 
Berzova 
Oonopâ 
Radna Lipova 
Paulișii 
Gyorok 
Glogovații 

Aradil j

Szolnok
Budapesta

Viena

iVflureșu-I/udușâ—Bistrița. | Bistrița—Mureșu-Budoșu

Miurășii-Ludoșii . .
Țagu-Budatelecfe . .
Bistrița . , . .

e

4.—| Bistriț:
618 m-“' r
9.59|| Mur6ști-Ludoșii .

• a « 4

Țagu-Budateleofi . . .
• •

Trenă 
de 

persdn.

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

10.11
10.34
10.46
11.18
4.15
7.25
6.20

Trenă 
accele
rații

5.28
5.50
6.20
7.01
7.20
8.20

11.15
1.20
7.20

Trenă 
de 

persăn

Cucerdea-

Copșamică 3.- 10.57 7.10
Șeica-mare 3.31 12.22 7.43
Loamneș 4.15 12.40 8.27
Ocna 4.46 12.50 8.59
Sibiiu 5.10 2.26 9.23

Sibiiu— Cogtșa-iaiBcâ

Sibiiu 7.35 4.49 10.17
Ocna 8.02 5.09 10 43
Loamneș 8.30 5.32 11.09
Șeica-mare 9.05 5.59 11.40
Copșamică 9.34 6.20 12.05

6.24
7.02
7.17
7.46
7.57
8.08
8.30
8.40
9.05
2.21
5.50
3.-

Simeria (Piskl) Petroșeni || Petroșeni-Simeria (Piskl)
Simeria
Streiu
Hațegfi 
Pui
Crivadia 
Banița

6.-
6.35
7.21
8.06
8.47
9.21

10.35
11.23
12.23

1.21
2.23
3.19

4.22 Petroșem
4.58 Banița
5-42| Crivadia
6.36|Pui 
7.24IHațegQ 
8.04|Streiu

6.-
6.41
7.19
7.57
8.36
9.18

10.50
11.40
12.19

1.05
1.54
2.49

6.20
6.54
7.20
7.51
8.25
9.01

Brașov 
Zerneștî

Petroșeni 9.45 4.- 8.36|Simeria 9.62 3.27 9.35

Aradii--Timișora | Ti m i sora—Ar adu
Aradu
Vinga 
Timișora

6.15
7.32
8.42

11.30
12.47
2.04

5.58
6.46
7.39

Timișora
Vinga
Aradu

8.-
9.02
9.44

1.11
2.46
3.50

8.15
9.46

10.55

iu - R.-săs.

Cucerdea 2.35 8.20 2.41
Ludoș 3 26 9.11 3.27

Oșorheiu 5.07 11.39 5.14
5.50 12.20 5.3

Regh.-să8. 7.15 1.15 7.15

Regh.-săs. Oșorh.- Cucerdea

Regh.-săs. 3.44 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 (Piskl) 10.50 4.40 9.56
Cerna 11.13 5.03 10.08
Hunedora 11.48 5.38 10.32

Hunedora —Simeria (Piskij

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

Brasov—Tffierueșta

8.35
10.28

4.55
6.36

Ghirișd—Turda Turda—Ghirișu Cernești —Brașov

Birașov—Cîa.-Oșortaeiu.

—
Ghirișu 7.48 10.35 3.40110.241 Turda 4.50 9.30 2.30 8.50 Zernesci 5.00

j Turda 8.08 10.55 4.—j 10.44| Ghirișu 5.10 9.50 2.50 9.10 Brașov 6.29
12.20

1.44

Sighișora—Odorheiu || Odorheiu—Sighișora

Careii-mari—2Eelău || Selău—€areii-mari

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

3.15
6.10

1.16
4.15
7.21 Careii-marI 

Zelău. .
5.45| Zelău . . . .

11.—1| Oareii-marl . .
WoJn t dumerii încuadrațl cu linii grdse însemndză drele de ndpte.

Tipografia A. MUREiȘlAblU.

Brașovu
□zonă 
S.-Georgiu 
C.-Oșorheiu

8.50
9.43

10.32
12.54

3.10
4.23
5.03
7.26^

| Cîb.-Oș orîtein—S&ir aș o v.
1.56,
7.03

|Ch.Oșorlieiu 
S.-Georgiu 
Uzonă 
Brașovfi

4.30
6.53
7.00
8.25

2.45
5.30
5.4_5
7.26


