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BraȘOVU, .26 Ianuarie v.
In Anglia cercurile politice 

sunbu forte agitate. Pariam entutu 
■epgfl.es G s’a întruni tu într’o nou<e 
sesiune, care va ave -se desbată 
cestitună de mare importanță poli-, 
tică internă. Se prevede din acesta1 
incidență, că luptele parlamentarei 
viitâre voru fi mari și agitate, mai j 
agitate dâră chiar și de câtu lup
tele, cari au precedată emancipa
rea catolică și reformele elec
torale.

6) Episcopulă Melchiscdectt, Raportulă asu
pra operei d-lui Gaster (Literatura poporală ro
mână, Analele Acad. Rom. Seria II Tom V. 
Sect. I pag. 169—170.)

Anglia, țera libertăților© și a 
celei mai liberale constituțiunl, 
este în ajună de-a inaugura unu 
nou organism© de stată. Mesagiulă 
de tronu, prin care s*a deschisă 
'actuala sesiune a parlamentului 
englesă, marcheză în liniamente 
generale marile probleme politice 
ale guvernului Gladstone, pro
bleme, ca și cari mai mari nu i au 
stată nicl-odată înainte octogena
rului bărbatu de statu englesă dela 
cârma statului.

Problema de căpeteniă a lui 
Gladstone este așa numita ces- 
tiune home-rule, care în proximele 
(file va veni la desbatere înaintea 
parlamentului englesă. Afară de 
acesta, mesagiulă tronului englesă 
mai anunță o întregă seriă de re
forme, precum: modificarea esen
țială a legii electorale și separa
rea bisericei de stată în Scoția și 
Wales; apoi câte-va proiecte cu 
caractere socialistă în favârea 
muncitoriloră, reducerea periodei 
legislative, nou proiectă pentru 
sistemisarea diurneloru deputați- 
loră ș. a.

Mai însemnată decâtu tote a- 
ceste este, fără îndoielă, proiec- 
tulă home rule. Cu tdte acestea însă, 
mesagiulă nu arată principiile fun
damentale ale proiectului, ci se 
mulțumesce a-lu aminti numai. De 
aici amu pute deduce, că minis- 
tru-președinte englesă ține, se nu-și 
espună problema principală a pro
gramului seu politică unei sgudu- 

irl prealabile, înainte de-a fi pe 
deplină sigură de succesu. Și a- 
aedsta cu atâtă mai vîrtoau, ca 
proiectulă ihome rule a ajunsa se fiă 
cestiune de esistență pentru, cabi
netul ă Gladstone.

Pe când (Gladstone prepară cu 
multă sirguință tăremulu pentru 
succesulă seu parlamentară cu nu
mitele proiecte, pe atunci oposițâa 
de tdte nuanțele încă nu stă eu 
mânile în sînu. Se susține, ca ceva 
sigură, că oposiția englesă voesce 
cu ori ce preț© se constrîngă pe 
guvernă a se pronunța asupra 
principiiloră tundamentale, pe basa 
cărora și-a formulată guvernulă 
proiectele sale, fiindcă ea presu
pune, și pdte cu dreptă cuvântă, 
că între guvernă și Irlandesi e- 
sistă unu pactă secretă. Tactica 
acesta vre s’o folosescă oposiția 
6nglesă în speranța, că succecjen- 
du-i a stârni, cum se t#00, iepu
rele din tufă, îi va fi cu atâtă mai 
ușoră a rescula opinia publică con
tra condițiuniloră presupusului 
pactă.

Nu este der greu de înțelesă, 
că posiția cabinetului Gladstone 
este fdrte dificilă. Conservativii și 
unioniștii întruniți într’o falangă 
puternică și obstinată îlu silescă 
se recurgă la sprijinulu Irlande- 
siloră, decă ține se conteze la o 
majoritate gata în totă momen
tul© a da peptu cu contrarii săi 
politici.

Situația lui Gladstone o mai 
îngreunez© apoi și cestiunea egip- 
tenă, care pentru politica marelui 
liberală englesu, s’ar pute numi 
călcâiulă lui Achile. Se c|ice, că 
tdtă pășirea energică a guvernului 
englesă față de Chedivulă din va
lea Nilului, n’a contribuită multă 
la întărirea politicei egiptene a 
Angliei.

Cestiunea Egiptului amenință 
a trece pe terâmă internațională, 
mai alesă, că însă-și Rusia și 
Francia ar fi hotărîte să sprigi- 

nescă tendințele de independență 
ale Chedivului Abas. Ministrulă 
francesă de esterne a declarată, 
cum este sciutu, înaintea parla
mentului francesă, că Francia îșl 
va apăra interesele sale în Egiptă 
cu orl-ce prețu.

Nu mai încape ddr îndoelă, 
că situațiunea cabinetului Glads
tone nu ..se pdte numi nicidecum 
favorabilă. Cu tdte aceste însă, 
suntă șanse, că bătrânulu liberală 
din fruntea afacerilor© englese va 
sci se conducă cu mână tare și 
cu neînfrântă resoluțiune naia po
liticei sale printre valurile patimi- 
loră adversariloră săi.

Autonomia catolică ungurescă

Biserica română gr.-unită.
VII.

(Fine).

Pericolulii ce amenință biserica gr. cat. 
română prin autonomia cat. pestană.

(Urmare și fine).
De aoi încolo se descriu autorită

țile esecutive, cari ducii la îndeplinire 
deoisiunile adunărei regnio. oat.; aoeste 
suntă :

a) Senatulă direcționale.
b) Șefii direcționali de seoțiune. 

(§ 28).
Presidele senatului direcționalii, oare 

se compune din 9 senatori, (3 preoțesci 
și 6 mireni, aleși prin adunare) și din 3 
șefi de seoțiune, — este primatele.

Aoestă senatO, în casulâ denumirei 
arohi-episoopilorO, episoopiloril și a al
tora beneficiațl mai mari bisericesc! pro
pune pe lângft asoultarea Colegiului e- 
episoopeffoă și a senatului diecesanii— 3 
oandidațl la Maiestate, er pentru denu
mirea canoniciloră în ooînțelegere ou e- 
piscopulii ooncerninte. (pe lângă acâsta 
condițiune elastică, totdeuna se pdte de- 
lătura voința episoopiloril ooncernințl și 
a senatului dieoesanii.)

Șefii direoțiunei seoționall (trei: pen

tru afaoerile personale, a învățământului 
și epitropiei), au ună dreptă frumosă, 
basată în §-l& 48, prin oarele potă pre
tinde, oa în oasurl speoiall, să li-8e sub- 
ștârnă protooolele și tdte scriptele ofi- 
oidse ale adunărilor^ și senateloră die- 
oesaue, protopopesol și comunali.

Adecă, pentru esemplu, pdte demanda 
oa siuodulă Blașiului, sâu oomuna paro- 
ohială dela NăsăudO, seu Beiușă, să-șl 
trimită tdte aotele ofioidse la Pesta, să 
vadă oe spirită domnesoe în aoele.

Aoeste suntă momentele mai prinoi- 
pall, oarl fiindă atributele adunărei reg- 
nic. oat., în oea mai mare măsură pre
tindă atențiunea ndstră a Româniloră 
gr. oat.

Ceilalți paragraf! oonțină constitui
rea adunanțeloră dieoesane (sindde) și a 
senateloril dieoesane, a senatelorti pro
topopesol, a adunanțeloră comunal! și a 
senatului comunală, dela § lă 88 pănă la 
§ 134.

înainte de oe aș! schița §§, cari se 
reducă la dieoese, protopopiate și oo- 
mune, fiă-ml iertata a ml spune părerea 
despre plenitudinea potestății, ce o a- 
trage la mânile sale adunarea regnioo- 
lară catolioă, oe pănă aoi se boteza auto
nomia oatolică.

Deoă privimă spiritula și tendrea a- 
oestui elaborata, oare de sigura va fi 
primită, pdte ou strămutări neesențiale, 
de aduuarea de Pesta, din aoela putemtt 
vedd oela mai spurcata, oela mai infer
nală centralism^, încependă dela opincă 
pănă la vlădică.

Aoestă potestate nouă, care de aci 
încolo va înlooui pe cea a legislațiunei 
și a guvernului, îșl câștigă ou multa mai 
mare estindere și influință în tdte afa
cerile bisericei, ba răpesoe la sine și 
cele mai ultime lire administraționall.

Guvernulă pănă aoi, oe e dreptO. a 
avută influință la tronă în denumirea e- 
pisoopiloră și oanonioiloră, și despărță- 
mentulă lui de esaotorată a revăzuta ra- 
țiooiniele fonduriloră administrate de ca
pitule ; adunarea regnioolară cat. însă 
nu numai ar este și le însușesoe, oi se a- 
mestecă, ca judeoătoră și oonducătoră în

FOILETONUL# „GAZ. TRANS. “

RaportuBâ
d-lui Nic. Densușianu despre literatura is
torică și filologică a Românilor# în a 1891.

(Urmare și fine.)

„Venim© aoum să vorbima despre 
o soriere, în privința căreia s’a făoutn în 
străinătate o mare reolamă de comerciu. 
Aoâsta este oolecțiunea publicată de 
Moise Gaster de texte romane tipărite și 
netipărite4). In interesul© generala ala

4) M. Gaster, Chrestomația română. 
Texte tipărite și manuscrise (seo. 16/9) 
dialeotale și poporale, ou o introducere, 
gramatioă și unO glosară româno-fran- 
cesă. Vol. I. II. Lipso» F. A. Brookhaus; 
Buourescl, Sooeo & C e Vol. I: 0XLIX,16 
368 pag. Voi. 562 peg. Fr. 22. 50. — 
Toți artioulii prin cari se recomandă 
Chrestomația lui Gaster suntă soriși de 
autori din străinătate, cari pe lângă tdtă 
sciința, ce o pot© ave dânșii pe alte te- 
rene, însă în ce privesoe cunosoința lim- 
bei române și judecarea monumentelorO 
de limba rornâuă. nu potă face preten- 
siunl Ia nici o oompetență. De categoria 

soiinței, și ca nu oumva bărbații învă- 
țațl din străinătate să fiă duș! în erdre 
prin artioulele de reoomandare, ce s’au 
publicată în străinătate, noi trebue să 
oonstatămO aici adevărata valdre a aoes- 
tei publioațiunb

Autorulă Gaster cunosce limba ro
mână într’unâ modă fdrte defeotuosii6) 
Ddr ou tdtă aedstă neoompetență a sa, 
dânsulâ se apuca de opera oea dificilă a 
uuui filologă română. Și anume, ca să 
publice texte de limbă romândsoă din 
manusoripte originale (și textele aoeste 
formeză partea oea mai mare a cărții 
sale), se apuoâ, oa să resdlve dânsulă 
abreviațiunl paleografioe diD sorisdrea 
critică, și se înțelege de sine, să substi- 
tue sdu să lase afară, după sciința și bu- 
nulă său placa, vooale și consonante, 

aoesta se ținti dările de semă făcute de 
E. Picot în România... recueil de langues 
romanes (Tom. 11 pag. 113/9), de G. 
Weigand in Zeitsohîift fur rom. Philo- 
logie (lg. 1892 pag. 265/8), de R. Otto 
iu Allg. Zaitung. Beilage 1892. Nr. 14/5.

V Gaster e de naționalitate ovreu. (Nota 
Traducătorului).

fără ca densulO să oundsoă în gene
rală limba română și jooulO oelfi mul
tiplu ală vooalelorfi olare și obsoure din 
limba poporală română.

„Subsemnatulfi referente, em în 
mânile mele unO manuscripte, pe oare 
Gaster l’a publicată, ca monumente de 
limba română, însă într’unft moda ou 
totulfi greșită. Der nu numai reproduce
rea textelorO, oum o face Gaster, oi ohiar 
și Glosariulă lucrata de densulfi și aneo- 
satO la scrierea aedsta arată opera unui 
omO nepriceputa în materia aoesta. Din 
oausa necunoscinței limbei române ve- 
dema, că dânsulft în Glosariula său a- 
tribue ouvintelorfi românesc! însemnări, 
oarl nu le-au avută niol-odată nici în li
teratura scrisă nio! în limba poporului. 
Așa d. e. dânsulă traduce ouvântulă 
„6irdw“ (din Transilvania) ou „proprie- 
taireu (= proprietariu), traduoe câșlegtle 
Crăciunului^ ou râveillon de Noel“ ( = 
mâncare din ndptea Crăoinnului); tra
duoe pe „aore“ ou „souventu (= adese- 
ool) etc.

„Iu oe privesoe ounoscința, ce o are 
Gaster despre limba română âtă oum se 

esprimă episcopulă Melchisedecîi într’ună 
raportă oătră Aoadedemia română: „Gas
ter face o întrebuințare nenimerită de 
artioule, de genuri și numere. De alte 
ori dânsulă nu cundsoe înțelesulă și nu
anțele ouvinteloră“6). Vine acum între
barea, oe să înoepă așa-dâră âmeuii în- 
vățațl cu astfelă de texte, ou astfelă de 
gramatioe (Gaster face și gramatioă în 
oartea sa) și ou astfelă de esplioărl false 
despre înțelesulă ouvintelorfi. Să facă 
oineva studii pe basa acestoră enormi
tăți a lui Gaster și apoi să tragă con- 
olusiunl din ele ? Nu. Cartea lui Gaster 
nu trebue să fiă luată de basă pentru 
studiile filologice ale âmeniloră învățațl 
și acesta este datorința Referentului oa 
să o constate aiol.u

%25e2%2596%25a0epgfl.es
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tâte afacerile dieoesane, protopopescl șoo- 
lastice și oomunale.'

'Noi dela începută amă prevăzută, 
că sub masca autonomiei se va vîrî in 
biserica nostra o putere absolută con 
oentrată în Pesta, prin ce oontrarii 
noștri seoularl ’și-ajungă soopulă de 
a se amesteca în tâte trebile nâstre in
terne, ca așa sub preteste administrațio- 
nale să ne fiă perseoutate instituțiunile, 
limba și bărbații, cari voră out°za a a- 
răta simță națională și independentă, și 
prin acâsta să ne ataoe naționalitatea, la 
oarea statulă neputându-se atinge pe te- 
renulă biserioesoă, acuma se vîresoe prin 
noulă său instrumentă inventată de b. 
Eotvos, adecă prin adunarea regn. oat. 
a cărei limbă oficiâsă este cea maghiară, 
oarea tâte deoisiunile sale le va eda în 
limba maghiară, a oărei spirită și ten 
dință este maghiarismulă, ou care să ne 
copleșâscă și biserioalminte.

Temerile mele, oărora li-am dat es- 
presiune în epistola mea din 12 Oot. 
1869 oătră părintele episcopâ’ oradană, 
publicată la timpulă său în aoestă jur- 
nală, etă se realiseză.

Considerândă dâră, oă adunarea reg- 
nioolară îșl-are locuia în Pesta, sub pre
siunea legislațiunei și a guvernului ma
ghiară ;

considerândă, oă președintele ei este 
primatele, ună demni tară ală țerei un- 
gurescl, și oă aoea adunanță consistă din 
201 membri, din car! numai 27 potă fi 
Români;

oonsiderândă, oă aoestă adunare în 
senatula direcționala, abia doră va alege 
între oei 9 membri ună Română, ir de 
șefi la seoțiunl nici pe unulă ;

considerândă, oă cei slabi la ângeră 
și ambițioși, cari voră dori stări înain
tate, voră ceroa grația și favârea a- 
oestui senată și a adunărei regnioolare, 
nu interesele biserioei sale naționali;

considerândă, că propunerile terna- 
rie la episcopate și canoniol le va faoe 
senatulă adunanței, în carele abia va fi 
ună Română, și oă și aid' tote se voră 
deoide ou maioritate de voturi, și că ast- 
felă în cele mai multe cașuri nu voră fi 
respeotate niol dorințele episcop’loră și 
ale metropolitului română, niol ale se
natului dieoesană;

oonsiderândă, oă prin aoesta diecesa 
Biașului îșl pierde frumosulă său drepte, 
de a-șl alege în viitoră pe archipăsto- 
rulă său;

oonsiderândă, că prin aoesta și ce
lorlalte diecese române le este esohisă 
încă și speranța, ca să-și oapete drep- 
tulă, oe domnea în biserioa orientală de 
a-șl pute alege arohipăstorii săi ;

oonsiderândă, oăacâstă adunare pâte 
dispune, după placa, despre sistema învă
țământului în șcâlele gimnasiall, prepa 
randiall și comunali, ba are dreptulă de 
a censura oualifioațiunile profesoriloră 
români, și oă se va amesteoa în tâte tre
bile de instrucțiune, trimițendă mandate 
senateloră dieoesane și protopopescl ro
mâne, cari au datorința de a le împlini, 
și oă, prin urmare, la dilațiunea unui di 
regătorU seu notară maghiară, ni-se vor 
alunga oei mai abili indivicjl de pe tere- 
nulă instruoțiunei;

oonsiderândă, că sub pretestulă con 
trolărei potă dispune ou fondurile die
oesane și școlastioe ;

considerândă, oă pâte deoreta im 
posite episcopiloră și canonioiloră ro 
mâni, oe au a se plăti în cassa adună
rei regnioolare, cu oari altcum s’ar pute 
ajutora diecesa ;

oonsiderândă, oă venitele interoalarl, 
de aci încolo se răpescă dela diecese, 
și voră inourge erășl în cassa adunărei;

considerândă, că sub preteste de a 
îmbunătăți starea preoțimei și lipsele ad- 
ministraționale pote decreta imposite pe 
credincioșii români, ce au a se solvi la 
cassa adunărei regnioolare;

considerândă, că sub pretestulă de 
suprainspecțiune, deeăse eseoută bine sta
tutele și decisiunile adunărei regnioolare, 
se viresce nemijlocită în tote trebile die- 
cesane, protopopescl și comunale, și ăstâ 

modă episcopulă, ordinariatulă, ba în
săși adunarea sâu sinodulă și senatulă 
dieoesană devină ilusorie ;

oonsiderândă, că încă și în oertele 
paroohianiloră ou preotulă se pâte in- 
gera:

tâte, tâte acestea, tjioă, considerân- 
du-le și bine oumpăniudu-le putemâ vedâ 
că sub pretestulă autonomiei, nouă Ro- 
mâniloră gr. oat. nu ni-se dă autonomia 
în trebile nâstre, oi ni-se răpesoe și oâtă 
amă avută ; ni se strică și strămută tâtă 
instituțiunea biserioei orientale, și așa 
nouă ni se gătesoe mârte, er nu înviare!

Frați Români din provincia motro- 
politană gr. cat. de Alba-Iulia! poftiți 
astfelă de autonomiă ? primive-țl regula- 
mentulo, statutulă, sâu ori oum se va 
numi organisațiunea adunărei regnioo
lare cat. din Pesta? și ore dâcădin die
cesa oradană cu fapta eră din celelalte 
dieoese cu ignorarea au protestată Ro
mânii gr. cat, în contra competinței a- 
oestei adunanțe, potu-ne îndesa ou sila 
înstaululă lorO, neoerută, nepoftită? âre 
aoâsta adunanță va eseouta aoâstă orga- 
nisațiune și în biserioa nâetră ou sila 
prin diregătoriile politice seu prin ar- 
ohiereii noștri ? âre în astfelă de împre- 
giurărl, oe însemnătate are metropolis 
nâstră, și âre este oausă, pentru ce să 
mai esiste densa ? âre, după tâte aceste, 
pentru oe ne-a separată pontifioiile ro
mană în privința administraționale pen
tru totdâuna de autoritatea Strigo- 
niului ?

Tâte aoestea să le judecămă, să 
stămă să priveghiămă, dâr să stămă bine, 
să stămă ou frică, căci leulă răonesoe și 
ou gura căscată caută, oa să ne îmbuce.

Oradea mare, 19 Febr. 1871.
Iosifu Romană, m. p.

Fericitulu episcopu Ios. Papp 
Szilagyi, vecjendu operatulu orga
nicii și cetindu receusiunea apă
rută în „Federațiunea“ asupra lui, 
a esclamatu înaintea martoriloru, 
cari suntu și acjl în vieță: „Bine au 
făcuta deputății mei (ai diecesui ora- 
dane), că n'au intrată în acea adu
nanță autonomică] eu m’am înșelații 
în buna mea credință !u

Prea Sânțiile Loru episcopii 
dela Oradea, Gherla și LugoșO 
cunoscu prea bine acelu operatu- 
căcl îlu au în archivele loru die, 
cesane; deci ni-se impune de sine 
întrebarea: âre în ședințele de anu 
și estu timpii ale Comisiuniloru 
pregătitâre pentru congruă și au
tonomiă, șî-au făcutu întrebările 
și observările, că totu aceleași 
principii voru fi predomnitore și 
conducetbre și în viitorii? Și în 
acestu casu, au pututu da ore asi
gurări, că diecesele lorii voru primi 
a.stfelu de concluse, și că pe basa 
acelora, voru primi congrua și 
voru întră în coDgresulu autono- 
micu de Pesta?

Despre aceste încă nu suntemu 
lămuriți; der credemu, că au la 
inimă independența Metropoliei și 
a dieceseloru sale, și nu vorti lăsa 
se fiă degradate de simple organe 
esecutive ale unei puteri centrali 
de nou create, fără de participarea 
și învoirea provinciei metropoli
tane române gr. unite.

Credința nâstră este basată și 
pe enunciațiunile cjiarului biseri- 
cescâ dela Blașiu, „Unirea11, care 
în nr. 12 din an. tr. a schițată ți
nuta Metropoliei nâstre de pe acelea 
timpuri față de autonomia cato
lică a Ungariei; atâtă acțiunea de 
atunci, câtu și vederile eclesias- 
tice dela Metropoliă, pronunțate 
în acelu numeru, ne întindă li
niștea sufletâscă, că independența 
provinciei nâstre Metropolitane 
va fi totdeuna aperată în contra 
uneltiiiloră străine, de subordina- 
țiune.

Suntemu de acordă cu deda- 
rațiunea ce o face „Unirea11, în 

nr. 9 din an. tr., unde dândă lă
muriri temeriloru „Gazetei11, afirmă 
că: „noi nici nu credemă, că s’ar 
afla pe lumea acesta folâse ma
teriali pentru clerulă nostru, de 
dragulu cărora se ne sirațimă 
îndemnați a jertfi vre-odată inde
pendența Metropoliei române gr. 
cat. câștigată după multe lupte și 
grele suferințe.“ Faxit Deusl

Ios. Romanii.

Programulu majorității austriace.
In sfârșita contelui Taaffe i a suo- 

oesfi să înșehebeze o majoritate și sâ-șl 
făurâscă uno programa. In 4 Februarie 
n. s’a publicata conținutulâ acestui pro
grama în ședințele oelorâ trei mari olu- 
burl parlamentare. Programula puroede 
din disoursula de trona dela 11 Aprilie 
1891.

Guvernula să îndreptă cătră toți 
acei factori parlamentari, cari primesoâ 
vederile desfășurate în Dumitula disoursa 
de trona. Guvernula aotualâ e gata, oa 
prin plenipotențiari săi parlamentari și 
în înțelesula politicei esterne pe deplina 
aprobate, să păcjesoă ou orl-oe preța po- 
siția de putere a imperiului și s’o îută- 
resoă. Fără de nici ună gânda reservatO 
guvernula se alătură la raportul a esis- 
tenta și legala cu Ungaria, în care ra
porta monarohia a primita o organisa- 
țiune sigură. Guvernula stă neolătittt pe 
basa constituției actuale, prin urmare nu 
va faoe nimiott întru sohimbarea base- 
lora ei fundamentale.

Recunâsoe mai departe guvernulO, 
că regularea pe cale legelă a folosirii 
limbiloril atâta în șoâle, câta și în oficii 
și în viața publică — der fără știrbirea 
îndreptățirii limbii germane, oa limbă de 
oontacta generala — este aoomodată la 
promovarea restabilirii păcii între dife
ritele naționalități din Austria. Guver
nula deci îșl va da silința să mijlooescă 
o împăciuire între părțile interesate și 
va sprigini o aoțiune parlamentară, care 
se baseză pe-o astfelă de împăciuire.

Interesele de stata BustriaoO cera 
însă nu numai evitarea puntelortt de li
tigiu dintre naționalități, ci pretindă și 
raporturi paclnioe între oonfesiun’, cla
sele sociale și cetățeni. In urma aoesta 
guvernula va respecta și apăra tot-dâuna 
oonvingerile religiâse și va împiedeca ou 
ori ce preță agitațiunile. Pentru oa par
tidele interesate să pâtă lucra împreună, 
guvernula ține de neoesara, oa Gestiu
nile bisericesol să le dea la o parte, 
totO asemenea și desbaterea asupra mo
dificării principiare a legii pentru șcâlele 
poporale ..

Pe basa acestora principii guvernula 
va procede în viitorii. Pentru aoesta însă 
ere lipsă de spriginO parlamentara so
lida Avându-se în vedere împrejurarea, 
că nici una dintre partidele esisteote 
nu-i pote da acesta spriginO, guvernula 
așteptă, oă partidele moderate și depu 
tații de acelea-șl vederi vorO forma o 
ooalițiune parlamentară, care consimte cu 
vederile guvernului.

Ca ooalițiunea aoâsta să pâtă mijloci 
de fapta o majoritate solidă, este lipsă 
ca în sînulO ei să funcționeze unO or- 
ganO, a oărui problemă să fiă a țină 
statornica legătura dintre ea și guverna 
și de-a duoe îndeplinire afacerile comune 
parlamentare și politice.

— 26 Ianuarie.
Primatele Vaszary pentru maghia- 

risare. Credincioșii a cinci oomunitățl 
bisericesol, oari se ținO de plebauia rom. 
cat. din Mișerd au adresata o rugare 
oătră primatele, oa să dispună ținerea 
de predici ungurescl în bisericile lorO. 
Numiții petențl și-au motivata rugarea 
cu aoeea, oă 37°/0 dintre ei suuto „Ma
ghiari neaoși. Primatele Vaszary nu
mai decâtu a data ordina preoțilord res 
pectivi se predice ungv reșce. Disposițiunea 
aoesta, cjdo© „Egyetertes11, va promova 
multa causa maghiarisărei — Tota așa 

se sorie și din Somorja, că adecă prima
tele Vaszary a fosta rugata să întro- 
duoă predica unguriscă în biserioă. — 
TotO acesta Vaszary este președintele 
oomisiunei de 15 însărcinată ou regu
larea congruei și a autonom'ei catolice, 
adecă e oapula acelui mărita oortt ep's- 
oopesoâ catolica cu oare foia din Blașiu 
nu voesoe s’o rupă ou una, cu două.

.-.x _
Retragere rușinoși- Oetima în „Bu

dapest Hirlap“ dela 4 Februarie, oă sec
țiunea disciplinară a Curiei a sohimbată 
hotărîrea oamerei advooațiale din Arada 
contra a-! vocațilorO româil Oncu, Suciu 
și Popu și & sistata procedura disoiplinară 
îndreptată în potriva celora trei advo- 
oațl români.

—x —
0 invențiune a d-lui Dr. A. Băbești. 

D-10 Dr. Aurela Băbești, fratele direoto 
rului Institutului de baoteriologiă din 
Buouresol, a presentatU academiei de 
soiințe din Parisă o lucrare fârte impor
tantă, relativă la bălele animalelord. Din 
faptulâ, că nu tâte animalele suntâ sus
ceptibile în aoelașl grada pentru anu
mite bâle, d-10 Dr. A. Babeșâ a formata 
ipotesa, oă pnoma trebue să fiă o anu
mită substanță din sângele animaleloră 
respective, substanță, oare omâră bao- 
oilula bâlei. D-sa a oâatatâ, prin pru- 
cedeurl chimioe, să isoleze din sânge 
acele substanțe, la două bole grave, ia 
turbare și la morvă. In lucrarea comu- 
nioată Academiei din ParisU, d-lâ Dr. 
A Băbești arată procedeula isolării și 
efeotele substanței estrase din sângele 
de bou. Aoestă substanță arată în 
forte scurta timpO, deeă unâ oala este 
morvosa seu nu. Deoi nu mai trebue uoișl 
atâția cai ca suspeoțl de morvoșl, căci 
prin aoâstă descoperire se pâte ounâsue, 
deeă aceia în adevăra sunta atacați de 
acea bolă ori ba.

— x—
Noi membrii ai academiei francese. 

Poetula Bormer și istoricuia Tuleau- 
JDaugin au fosta aleși membri ai acade
miei francese. RomanoieruiO Zoia, oare 
se afla printre oandidațl, a primita nu
mai 6 vuturl.

—x —
Regele Serbiei a cumpărata, din lista 

sa oivilă, casa din Tacovs, unde Miloșă 
a ridicata stindardulti revoluțiunei, pen- 
tru-oa să o oonserve în forma ei origi
nală, ca pe ună suvenire istorica și di
nastica.

—x —
Visita escadrei rusescl se va face în 

portulă Havre, oăol aoesta orașâ e mai 
aprâpe de PariBâ. Autoritățile din Havre 
au decisa să facă mari festivități, la oari 
va lua parte și președintele Carnot.

—x—
Principele Ferdinand alii Bulgariei a 

fostti primiLti c^il^le trecute în audiență 
privată de cătră M. S. monarohula nos
tru. Aoâsta este a doua âra, oă prinoi- 
pele, de când s'a urcata pe tronuia bul
gara, este primita de monarohula nostru. 
Prima dată a fosta în 17 Iunie 1891, 
când prinoipele Ferdinand, veninda d>la 
Carlsbad, petrecu câteva 4'1® în Viena.

—• x—
Producțiune și petrecere in Șardii. Sâm
bătă în 11 Februarie n. se vs da în edi- 
fioiula școiei române din Șardâ produc- 
țiunea elevilorâ șoâlei de aoolo, care va 
consta din dialoguri, cântări și deolama- 
țiunl. După produoțiune va urma petre
cere cu jooâ. Prețuia iutrărei este 50 
cr.de familiă. Ofertele marinimâse se pri- 
mesoâ ou mulțămită și se vora ouita pu
blice de cătră Comitetulti școlasticti la 
oare suntâ de-a se adresa. VenitulO cu
rata este destinata pentru fondulâ în- 
fiiniândei ^biblioteci școlare din Șarda. 
(lângă Alba-lulie).

—x—
Predarea baretului de cardinalii, ar- 

ohiepiscopiiorâ franoesl din Rouen și 
Tours, s’a săvârșită în 4'1®1® treoute în 
palatula Elisâe din Parisâ. Amândoi car
dinalii declarară, că voră sprijini pu
terea publioă. Președintele Carnot răs
punse oă felicită pentru aoestă hotărîre 
pe cardinali, oari ca și Papa, au ințelesh 
dorința tuturora Francesilorâ, de a 
domni liniște și armoniă,

—x—
Balulfi. reuniunei femeilorii române din 

Zernești și jurii, anunțata pe 4iua de 11 
Februarie n. ivindu se unele piedecl ne- 
prevădute, nu se va ține în acea

Moștenitorii tronului românii.
„Timpulă11 publioă textulfi do

cumentului pe care l’au aemnatii 
Sâmbăta trecută la Metropoliă, M.

cr.de
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S. Regele, Al. loru Regale princi
pele Ferdinand și princeaa Maria, 
S-ții Metropolițî, miniștrii, Preșe
dinții Corpuriloru legiuitdre. Pri- 
mulu președinte alo înaltei Cărți 
de Casația și Primarule capitalei. 
Etă-15:

Sub Domnia Mea Carolă I, primula 
rege ala României, în anula mântuirei 
1893 și ala Domniei Mele ală XXVII-lea 
sevârșitu-s'a în 4’ua de 29 Decembre 
(10 Ianuarie) cununia prea iubitului Meu 
nepotO A. S. R. principele FerdinandO, 
ala doilea fiiu ala fratelui Meu A. S. R. 
principelui Leopoldă de Hohenzollern 
și a A. R. prinoipeaol Antoineta de Por 
tugalia, moștenitorulă Meu la Cord na 
României, cu A. S. R. Alfredă duce de 
Edinburg și a A. S. Imperiale Alei 
andra mare duoesâ de Rusia, în caste- 
lulă de Sigmaringen, în care M’amă 
născuta Ea, scăldata de undele măreței 
Dunăre la ale cărei guri stă regatulă 
Meu.

După cununiă, la care a asistata M. 
S. împăratule Germaniei, Capulă familiei 
de Hohenzollern, mama mea principesa 
losefina de Hohenzollern, părinții miri- 
loră, representanții Caselorii imperiale și 
regale, cu care se înrudesoă iubiții Mei 
nepota și nepotă, și din partea țârei pri
mula Meu ministru Laaoară Oatargiu, 
președinții Adunăriloră Mele legiuitdre 
George Cantaouzino și generală G. Mânu, 
ministrulă meu de afaceri străine Al. La 
hovari și foștii Mei miniștri generala I. 
Em. Floresou și Dim. Sturdza.

Iubiții Mei nepoți în 4’ua de 23 Ia
nuarie și ajunulă aniversării Unirii coloră 
două prinoipate, din oare ou voia lui 
Dumnezeu și vitejia poporului. înteme- 
iat’amă ună regată în anulă mântuirei 
1881, au Bosită în Capitală, și după ve
chile datine ale țârei, în mijlooulă vese
liei obștești, a credinciosului Meu poporă, 
au mersă dreptă la Mitropolia, unde în 
fața Mea, a consiliului meu de miniștri, 
a representațiloră țârii și a înalțilorO 
demnitari ai Statului, I. P. S. Mitropo
litului Primată împreună cu I. P. S. Mi- 
tropolitulă Moldovei și Sucevei și cei
lalți episoopi și arohierei au ’’nălțată la 
ceră rugăciunile sfintei nostre biserici 
pentru prosperarea și mărirea iu'oițiloră 
Mei, nepotă și nepdtă.

Intru de a pururea amintire a a- 
oe8tei cjile falnice, în oare s’a încununată 
munca de 27 de ani pentru întărirea și 
propășirea neamului românesoă, subsem 
nat’amă acestă aotă împreună cu A. L. 
R. principele Ferdinand și principesa 
Maria, cu I. P. S. L. Mitropolitulă Pri 
mată și Mitropolitulă Moldovei și ală 
Sucevei, ou miniștrii Mei, cu președinții 
Adunăriloră Mele legiuitore, cu primulă 
președinte ală înaltei Mele curți de Casa 
-țiă și Justiția, ou primarule Capitalei, 
și hotărît’amă, oa elă sâ se păstreze în 
.archivele Statului.

La afacerea Panama.
Din 41 în 4’ 86 descoperă totă lu 

orurl mai interesante in afaoerea Panama. 
Astfela 4’flru'tt „Oooarde0 publică mai 
multe epistole autografe ale fostului am 
basadoră italiană Menabrea cătră Come 
lius Herz, în cari Menabrea se pune la 
disposiția lui Herz pentru anumite în
tâlniri.

Ca și Herz, așa și faimosulă Arton 
,ae silesce, sâ convingă pe guvernulO 
francesă, câtă de periouloeă ar fi decă 
ar puroede ou asprime față de deusulă. 
.-Spre scopulă acesta lanseză elă semi- 
desooperirl în pressa parisiauă, cari de
ocamdată compromită numai persone de 
rangulă ală doilea, în cari suntă cuprinse 
amenințări, cari se îndrâptă în oontra 
celoră dela putere.

Aoum de curendă 4iaru^a „Libre 
Parole" a adusă ună raportă ală unuia 
dintre redactorii sâi, cu privire la între- 
vorbirea, ce a avut’o acesta ou Arton, 
■despre oare se 4'0e> oft ar trăi comodă 

■— în Parisă, pe când autoritățile Î1Q 
caută prin Bucuresol, Bulgaria, ba pdte 

și prin Hawaii. Arton sâ fi 4'sa îwtre 
altele* Mă învinovățesoă, că am săvîr- 
șita hoții în societatea Panama. Acesta 
nu e adevărata, eu am cumpărată pe 
deputațl fdrte ieftină. Aodsta este ou 
totulă altoeva. După aceea Arton spune 
oum a mituită pe deputatulă Maret.

Redaotorulă amintită îlă întreba pe 
Arton, că oe este adevărată în istoria 
oeloră 30,000 franol plătiți lui Floquet. 
Arton refusâ a răspunde. „Pănă oând 
d la Bourgeois este la cârmă, tăoerea 
mea fsță de Floquet este o garanțiă a 
siguranței mele.“ La întrebarea despre 
ceilalți mituițl, răspunse : „Suntă de aoeș- 
tia o mulțime, a căroră nume însă nu’lă 
voră afla, dăoă eu nu i voiu numi; oeea 
o** însă o voiu faoe, decă mă voră aresta.11 
Cuvintele finale ale lui Arton au fostă : 
„Intrăbă pe d. Vian, deoe eu, deși n’am 
lo >uită niol-odată în comuna Saint-Châ- 
roD, totuși am votată aoolo. Pote îți va 
spune o istoriă veselă.11

*
Pledoariile în prooesula Panama s’au 

terminată în 2 Februarie. Publicarea 
sentinței se va faoe Joi.

Piarulă „Paix“ aduoe soirea, oă ju
dele de in8truoțiune Franqueville, oare 
se află în posesiunea faimdsei eărtioele a 
lui Arton, aștăptă numai arestarea iminentă 
a acestuia, pentru ca să capete plenipo- 
tența de a oere urmărire judeoătoresoă 
în oontra mai multoră membri ai parla
mentului.

Curatorulă ere4iloră baronului Rei- 
naoh, Siebert, în numele aoestora a ridi
cată acusă de înșelăciune în oontra lui 
Cornelius Herz.

Drama nouă „Banii străini11 de Hen- 
nique, care avea să se jâce pe soena 
teatrului Oden în Parisă, a fostă inter- 
4îsă, din oausă, oă oonținea alusiunl la 
afaoerea Panama.

Arbitragiu și pace.
(Urmare.)

Cele mai transcendentale genii s’au 
preocupată de întrebarea Btirpirei răs- 
bdelorO. Și să nu desprețuimă, ca pe ale 
niscai visători și nebuni, postulatele 
acelorfi gonii, oăol știința loră a pusa 
temeliile nouăloră legislațiunl din tbtă 
Europa.

Negreșita nu aci am eu de a aminti 
unui barbetă învățată, oa d. Lahovari, 
postulatele unui Hugo Grotius îu „De 
jure belii ac pacisu, niol ale lui Bentham 
din rCodex juris Gentium'1, niol a lui 
Kant despre „Civitas gentium0 și din 
Metafisica jurisprudenței etc. etc. nici ale 
lui Rousseau oelă vÎBătoră, ale lui Voi 
taire amioulă Caterinei II, ori ale 
outăruia enciolopedistO.

Soimă, oă de ordinară, diplomația 
nu se preooupă de doctrinari, oi de stări 
de luorurl positive. Cu tdtă acâstă pu 
țină considerare, în oare cei dela putere, 
de pretutindenea, țină pe oei oarl olă 
desoă viitorulă omenirei prin sorierl doc
trinare, eu oredă, că astă4l cestiunea păcei 
dintre popore a făoută pași, cari se im
pună atențiunei ohiar a celoră mai scep
tic’ diplomațl.

Ceea oe ună singură omă a putută 
realisa prin utopica sa soriere dela 1713 
în curgere de 100 ani, de oe sâ ne în- 
doimă, că se va realisa prin oonluorarea 
generâsă și luminată, a atâtoră congrese, 
oarl se ocupă de mijldcele pentru a se 
ajunge la stabilirea păcei universale?

Der acestă speranță de isbendă a 
trebuită sâ se măreacă din 41Qa oâud 
cestiunea nu s’a mai agitată numai în 
cărți doctrinare, în oongrese și în soiie 
tățl ale păoei, oi ohiar în sînulă paria 
menteloră și ohiar între capete ooronate. 
Se pote, oă societatea amicilorO pă ei, 
cu venerabilulă său șefă Burrit, purtândo 
în mână o ramură de olivă, să fi provo
cată la începută saroasmulă înaltei aria 
tocrații, 41cea consilierul^ aulică și se 
natoru, Baronulă Leopold Neumann, pro- 
fesoră de dreptă la Universitatea din 
Viena (mortă la 1886), sâ pbte sâ fi pro
vocată rîsulă irouioă și ală onor. P. T. 

publică și ală diplomației; sooietatea îșl 
urmări luorările, și după pilde, ei se năs 
oură alte multe societăți. Astfelă ideia 
în evolutivulă sâu mersă ee uroâ totă 
mai eusă, crescit eundo. Cu minte este 
cela oe înțelege fluxială ideii, și îi ur 
mâză ourentulă, oăol suntă și de acele 
idei, oerl oprite în merBulă loră, râs- 
târnă stavila și pe aoei, cari le-o opună. 
Cu minte au fostă diplomații, oarl la 
1856 semnândă pacea dela Parisă, ros
teau dorința, oă statele între oarl se va 
isoa vre-o neînțelegere seridsă „recou- 
russent autant que Ies circonstances le per- 
metrient aux bons ofices des Puissances 
amits, avant d’en venir aux armesu.

Negreșită, desideriulă congresului 
dela Parisă n’a împedecată tote râs- 
bdiele grele ulteriâre, dâr nu mai puțină 
ideia a merBă înainte și însorierea ei în 
ună tratată, între atâtea puteri mari, era 
ună mare omagiu ală diplomației adusă 
postulateloră saiinței moderne și mariloră 
umanitariști. Dâr fu mai multă de oâtă 
atâta: decă 10, 12 răsbdie s’au mai pu
tută număra dela 1856, câte însă s’au 
evitată prin arbitragiu. Ș’apoi arbitra- 
giulă desidcrai în 1856, făcu pași mari 
de atunci în sensulo realisărei.

Deja în 1873 Henri Richard pro 
punea parlamentului englesă (8 Iulie), oa 
sâ adreseze oamera o petițiune cătră 
M. S. Regina Victoria rugându o sâ în
sărcineze pe minietrulă sâu de externe 
de a se pune în raportă ou diferitele 
puteri în scopă de a îmbunătăți formele 
dreptului internaționala și de a fonda 
ună sistemă de arbitragiu permanentă în
tre diferitele popdre. Primulă ministru 
englesă surise și combătu moțiunea, der 
ohiar membrii din majoritatea sa o vo
tară și ea trecu, cu tdtă oposițiunea gu
vernului. Nu ee va susțină, gândesoă, că 
majoritatea parlamentului englesă, rece 
și calculătdre, a fostă răpită de senti- 
mentaliemă și de entusiaemă exagerată !

Negreșită, nu din senină s’a ajunsă 
la așa mare resultată în parlamentulă 
eDglesă, oi a fostă înooronarea unoră în- 
ceroărl anteridre. Puternioulă ecou oe a 
avută în opiniunea publică lucrarea aso- 
ciațiuniloră pentru pace, a împinsă Par- 
lamentulă eDglesă, sâ primâscă în 1873. 
oeea ce refusase în 1849. La data acesta 
flustrulă Cobden nu isbuti, cu totă marea 
lui autoritate, sâ facă a fi primită de 
parlamentă o moțiune identică ou aceea 
oare, 24 ani mai apoi, la 1873, dobândi 
așa de lesne majoritatea în parlamentă, 
ou totă oposițiunea guvernului.

Astă4l lumea a mersă și mai de 
parte de câtă ajunsese ideia la 1873. 
Opiuiunea publică europenă astă4l ad
mite arbitragiulu ca ună mijlocii care nu 
atinge in nimică, nici libertatea, nici inde
pendența, nici demnitatea stateloră și care 
arbitragiu, oum 4loe Baronulă Neumann, 
este în decisiunile sale mai sigură și 
mai dreptă, de câtă resultatulă pururea 
nesigură ala lovituriloră de tună.

(V urma.)

Literatură.
A apărută:

Ortografia limbei române, de G. 
P. Parvulescu, bacalaureată în litere și 
sciințe, licențiata în dreptă, advooată 
eto. Tergu Jiu, 1892. t— Scrierea aoesta 
formâză ună frumosă volumă de 128 
pagina în 8° și se vinde cu prețulă de 
ună leu; e o oarte forte neoesasă pentru 
institutori, învățători și în genere pentru 
toți doritorii de a cunosue regulele or
tografiei române. Ea va fi urmată în cu- 
repdă de ună manuală mai elementară 
de 30—40 pagiue pentru usulă specială 
ală eleviloră din școlele primare, în care 
scopă ambele scrieri voră fi supuse apro- 
bărei ministeriale. D nii profesori, insti
tutori și învățători, oarl voru voi a in
troduce în cJaee, ca manuală didaotică, 
una seu alta din aoeste două scrieri, 
după trebuință, suntă rugați a arăta 
d-lui autoră părerile d-loră și numărulă 
de esemplare, pe cari ară pute conta, 

spre a regula în conseoință tragerea 
unei nouâ edițiunl, deâreoe desfacerea 
primei edițiunl este deja asigurată.

DIVERSE.
Valorea unui oinu în bani. E de 

prisosă sâ mai spunemă oă Amerioanii 
suntă 6menl praotiol. Ei n’au fîosată nu
mai valorea în bani a animaleloră dăr 
ohiar și valdrea omeniloră. Omulă —4ioă 
ei—e animalule care muncește mai multă, 
și din punctă de vedere eoonomioă, a- 
cela care valorâză mai multă. Amerioanii 
au stabilită prețulă unui „negru11; doo- 
torulă Farr a voită sâ stabilesoă valârea 

f

unui „albă“. Etă resultate, la oarl a a- 
juosă elă, basându-se pe clasele agricole 
din comitatulă de Norfolk. Ună nou năs- 
outO, ai cărui părinți suntă luorătorl va
loreză 125 de fr; la vîrsta de 5 ani va- 
loreză 1250 de fr , la vîrsta de 10 ani 
valoreză 2500 de fr., er când ajunge în 
vîrstă oa sâ pdtă munoi valoreză 4000 
de fr. La vîrstă de 22 de ani omulă îșl 
atinge maximulă valorii sale, adeoă 6000 
de fr. De aoi încolo începe sâ-i soază 
prețulă ast-felă că la 50 de ani nu pre
țuiește mai multă de 3000 de fr. 6r la 
70 abia 25 de fr. De aoi încolo, omulă 
nu numai oă nu represintă nici o valdre, 
der din contră represintă o perdere.

Inscripținne potrivită. Ună poetă 
englesă a fostă rugată să oompună 
o iuscripțiune pentru ună omă, oare 
în totă vieța sa a petiționată după 
multe funcțiuni. Poetulă sorise: „Aici 
zace lohn Jones, în unioulă looă, pentru 
care n’a petiționată niol odată."

Surdu. A: „SpunemI, rogu-te, pen
tru oe rămâi surdă la tote cererile 
mele, ca să-mi plătesc! datoria!"

B: „Nu e lucru de mirare, oăol 
sunt pănă peste ureohl oufundată în 
datorii !“

Amenințare peste amenințare. Mama 
(în vagonulă trenului) „Mă, Ghiță, 
astîmpără-te, oăol dăoă nu, o să capeți 
bătae!" Ghiță'. „Mamă, deoă mă bați, 
spunO conductorului, oă eri am împli
nită 10 ani, și atunol trebue se plătesol 
ună biletă întregă pentru minei"

„ALBINA" InstitntU de credita și ie economii
Filiala Brașovă.

Conspcctulă operațiunilor^ de cnssâ în luna 

lui Ianuarie 1893.

Intrate:

Numărară ou 1 Ianuarie fl. 10298 25
Depuneri spre fructificare. 204971.22
Cambii răscumpărate. . . 70100.97
Conturi curente .... 52138.12
împrumuturi pe efecte și alte

împrumuturi..................... 10685 —
împrumuturi pe producte . 1705 —
Monetă............................... 2935.80
Interese și provisiunl . . 5764.19
ComissiunI.......................... 1873 44
Diverse............................... 6848.83

fl. 367320.82
Eșite:

Depuneri spre fructificare fl. 157355.44
Cambii escomptate . . . 608911.16
Conturi curente.................... 74929.33
împrumuturi pe efecte și alte

împrumuturi........ 14606.38
împrumuturi pe producte . 3875.—
Monetă.................. 25616.62
Comisiunl.......................... 6685 60
Interese și provisiunl . . 237.82
Diverse.................. 13672.86
Spese și salare........ 1614 51
Numerară cu 30 Ian. 7836.10

fl. 367220.82

V. Bologa, m. p. N. P. Petrescu m. p. 
diligentă. adjunctă.

V. Uvegeșu, m. p. 
comptabilă.

PrOpriEtirO Bfîr. Aurel lUureșiauii*

RCl^tOrH respoiisalliiaI Greșoriu lU«ioriui.
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din 4 Februarie s

ii
it. n 1893.

Bancnote rom&nescl 0«mp. 9 49 Vend. 9 52
Argintă romănescă •• a 9.45 n
Napoleon-d’orI • n 9.50 „ 9.55
Lire turcesc! „ h •
Seris, tone. „Albina14 6°/0 — h •

h n n f>U/o n — n ’
Imperiali - - „ —. - r
GalbinI .... „ 5 55 „ 5 60
Ru^le rusescl » „ • * rt ♦
Mărci germane 58.80 „ 59.10
Discontulă 6—8u/n pe ană

Galbeni împărătesei . . 5 66
Napoleon-d’orI • 9 61’/a
Mărci luO împ. germano • 59.20
Londra 10 Livrea sterlinge 120.90

oooooooo o o o o o o o
A N U N CI U.

Pentru o prăvălie de coloniale 
și manufactură în detail din Ro
mânia se caută

Snrsnln la bursa «Sin Viena
din 5 Februarie st. n 1893.

Renta de aurii 4.°/0..................... 114.5b
Renta de hflrtifi 5°/0 102 --
Imprumutulă c&iloră ferate ungare

aură --------- 12250
dto argintă ------- 103.—

Amortisarea datoriei căiloră feratade
ostă ungare |prima emisnna- 120.25

Amortisarea datoriei căii oră ferata de 
ostă. ungare [2-a emisiune] —.—

Amorf isarea datoriei căiloră ferate de 
ostii ungare (B-a emisiune) - .—

Bonuri croato-slavone - - • -----
Bonuri rurale-ungare - - 96.30
Despăgubirea pentru dijma de vinii 

ungurescă 97 50
Imprumutulă cu premială unguraseâ 149.50 
Losurile pentru regularea Tisei și 8e-

ghedinului . - . . 142.25
Renta de argintă austriacă - 98.35
Renta de hârtia austriacă 98.60
Renta de aură austriacă 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

USC COMPTABILU,
cu cunoscința limbelorâ română 
și germană.

Oferte, însoțite de referinfe, 
suntu a se adresa la Adminis
trația .•Gazetei Transit- •1 //
vaniei.“ 27,3-3

o © o o o o ooooooooo

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

i- Pte Seiden-Fabrik G. Henneberg (k. u. k. Hoti.) Ztîrich 
fenbet direct an Private: schwarze, weise unb farbige Seibcn» 
stoffe con 45 Kr. bis fi. lfl.65 p. ZTTefer — glatt, geftreift, farrirt, gemustert, 
Damaste etc. (ca. 2^0 oerfdp Q)ual 2000 uerfd). ^arben, Seffins etc.) porto» unb 
3 o liftei. ZHuster umgeljenb. Briefe foften (0 fr. unb Poftfarlen 5 fr. Porto nad) 
ber Sdjtueij. 

Sz. 7-1893. 
bvgrh.

Arveresi hîrdetmeny.
Alulirt kikiildbtt vegrehajto az 1881. evi LX. t. cz. 102. §-a ârtelmeben 

ezennel kozhirrâ teszi, hogy az nbrudbâuyai kir. jârâsbirdsăg 4489. sz. vâgzese 
âltal Budapest) Sohmidekes Grunstein javâra Abrudbânyai Bokkel 
Samu ellen 344 frt t ke, enuek kamatai es eddig osszesen 36 frt 15 kr. perkdlt- 
sâg kovetelâs erejeig elrendelt kielegitesi vegrehajtâs alkalmâval biroilag 1892. 
ev Okt. 28 âti foglalt es 600 frtra becsiilt a foglalâsi jegyzokdnyv 1 2. tetelei 
alatt 210 kilo higgany es 6 vas-tartâlybdl âllo ingosâgok nyilvâao? ârveres ut- 
jâu eladatnak.

Mely arveresnek az abrudbâny ii kir. jârâsbirdsâgi idâzatt sz. kikiildest 
rendelo vâgzese folytân a helyszinen, vagyis alperes lakâsâu Abrudbânyân 
leendo eszkozlesere 1893 ik 6v Februar ho 15-ik napjdnnk dilelbtt 10 <5rdja hatâr- 
idoiil kituzetik es ahhoz a venni szâudekozdk ezennel oly megjegyzesQel hivat- 
nak meg, hogy az erintett ingosâgok az ârveresen az 1881. evi LX. t cz. 107 § a 
ertelmeben a legtdbbet igârouek beosâron aiul is eladatni fognak.

Az elârverezendo ingdsăgok vetelâra az 1881. âvi LX. t. cz. 108. § âban 
megâllapitoti, feltetelek szerint lesz kifizatendo. VegiiL felhivatnak mindazok, kik 
az elârveîezeudo ingosâgok vetelârâbâl a vâgrehajto kovetelâset megelozo kiele- 
gitteteshez tartanak jogot, a mennyiben resziikre foglalâs korâbban eszkdzolte- 
tett volna. es ez a vegrehAjtâsi jegyzokonyvbol ki nem tfinik, elsdbbsegi be- 
jelenteseiket az ârveres megkezdeseig aldlirt kikiildottnek, vagy irâsban beadni 
avvagy pedig szovsl bcjelenteni tartozn^ k.

A fOrvânyes hatârido a hirdetmecynek a birâsâg tâblâjân kifiiggesztâset 
koveto naptol szâmittatik.

Kelt Abrudbânyân, 1893 ik evi Januâr h6 31 ik Dapjân.
99 SZABO LI POT.

kir. birofeâgi vegrehajto.

trenu-rilorij.
pe liniile orientale ale căii ferate de stătu r. u. valabilă din 1 Octomvre 1892

I
Budapesta—IPredealii BBredeaIsa—IBwdaj»esta SS.-a*esta-Aradu-Teiwșjirei::ș-AradM-Eg.-I>estai ©opșa-inică— Sibiiu

Trenă 
do 

poradn.

Trenă 
p.ooeie-

ratu persdn.

Trenă 
de

Trenă 
a ccele ■ 

rată

Viena
Budapesta
Hsolnok 
F Ladâny

Oradea-mare

:‘4ezo-Telegd 
iFtâv
Bratoa
Bucia
Ciuoia 
Huedin
Stana
Aghiriș 
Gârbău 
Nădășel

Clnșin

Apahida
Ghiriș 
Ouoerdea
Hidra 
Vințul de 
Aiudă

SUS

Teiușu

Crăoinnelă
Blașiu 
Micăsasa

Copșa mică 

hdediașfi 
Elisabatopole 
Sighișora 
Hașfalău 
Horn oro d ii 
Augustinh 
Ap a ța
Fel di ora

Brașovu

Timișfi 
Predealfi
Buouresol

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
1037
10.56
11.04
il.28
11.45'
12.13'
12.44
12.59
1.35
1.51
2.12
2.31
3.04
3.46
4.04
5.26
6.10
6.41
7.17
8.-

8.05
1.55
4.14
5.53
7.08
7.15
7.43
8.18

0.-
9.07
9.37

10.37
11.10
11.32
12.50
1.25
1.43
1.52
2.18

”2.40

Tren 
depers.

11.-
12.26

1.11

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

4.53
5.32
5 48
6.0'-
6.24
6.39.
6.59
8.20
8.45

10.21
11.09
11.17
11.26
11.54
12.181
12.581
1.34
1.51
2.29
2.481
3.03 i
3.26
4.07
4.49
5.35
7.23
8.09
8.43
9.18

10.05 
Tr. ac.

(
(

5.15
5.57

___  6.29
8.3& 12.10

4.17
4.50

5.42
5.55
6.18
6.34
7.34
7.57

8.22
8.38
8.43

9.14

( 9.48 
( 9.50 
10.06 
10.28 
11.04 
11.19 
12.27 
12.58

1.15
1.35

( 2.09
( 2.19

3.01
3.31

Trenă 
aocole- 

rată

Trenă 
de 

poradn.

Trenă 
accele

rată

Bucuresci 7.40 8.50
Predeal ft 1.12 5.16
Timiști 1.42 5.57

l
Brașovu 2.18 4.20 6.58

2.48 4.48
Feldidra 3.19 5.07
Ap ața 3.40 5.42
Augustinft 3.56 6.09
Homorodtt 4.29 6.55
HașfalSu 5.34 8.23
Sighișora 5.54 8.53
Elisabetopolc 6.21 9.31
Mediaști 6.42 10.09

i 
Copșa mică j 6 55

6.57
10.31
10.47

Mieăsasa 11.06
Biașiu 7.31 11.42
Orftciunelfi 11.57
Toiușft j « 12.28

8.07 1.08 12.54
Aiudă 8.24 1.35 1.23
Vințul de sus 2.05 1.51
Uiora 2.13 2.00
Cucerdea 8.54 2.31 2.08
Ghirișfi 9.23 3.18 3.-
Apahida 4.45 4.23
Clușiu 10.45 5.14 4.48

11.01 6.14 5.25
Nădfișelă 6.29 5.43
Ghîrbău 6.53
Aghirișă 7.02 6.07
Stana 7.28
B. Huiedin 12.47 7.53 6.39
Ciuoia 8.31 7.08
Bucia 8.51
Bratoa 1.26 9.10 7.47
Rev 9.30
Mezo-Telegd 1.52 10.07 8.13

I
Oradea mare.

P. Ladâny

2.18
2.25

10.44
11.04

8.38
8.43

3.46 1.16 10.05
Szolnok 5.23 3.31 11.46

1.50Budapesta 7.30 6.35
Viena 1.55 3.00 7.20

Trenă 
de 

persân.)
Tr. ac.

4.45 
“9Ă2

9.41
10.17

7.23
8.03
8.37
9.04
9.46

11.03
11.29
12.06
12.37
12.53

1.18
1.39
2.13
2.27
2.49
3.47
4.07
4.28
2.34
4.52
5.26

ur eșfa -E v; —St 3 wtr 4 ța

Murășii-Ludoșft 
Țagu-Buda(;eleo6 , 
Bistrița , . ,

4

M <

4.-
6.48
9.59

Trenă 
de 

perudn.

Trenă 
accele

rată

Trenă 
do 

person.

Trenă 
de 

peradn.

Trenă 
accele

rată

Trenă 
de 

per sân-

Viena
Budapesta 
Szolnok

Aradu j 
OlogovațG 
G-yorok 
Paulișii 
RadnaLipova 
Conop 
Berzova 
Soborșinfi 
ZamQ 
Gurasada 
llia 
Braniclca 
Deva 
Simeria (Piskî) 
O răsti a 
Șibotă 
Vinț. de josO 
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 7.05
11.56 7.40

8.05
1.56
4.02
6.57

T. d. pur.

2.34
2.54
3.34
3.58
4.20

!!
2.15||Teiușft

Aiba-Iulia
Vinț. de josfl 
ȘibotG 
Orăștia 
Simeria (Piskî) 
Deva 
Branicloa 
Ilia 
Gurasada 
Zamu 
Soborșinii 
Berzova 
Conopii 
RadnaLipova 
PaulișO 
Gyorok 
GlogovațO 

Aradu j

Szolnok
Budapesta

Viena

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

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

3.—

Copșa mică
Șeioa-mare 
Loamneș
Ocna
Sibiiu

3.-
3.31
4.15
4.46
5.10

10.57
12.22
12.40
12.50
2.26

7.10
7.43
8.27
8.59
9.23

Copșa-aaică

Sibiiu
Ocna
Loamneș 
Șeioa-mare
Copșa mică

7.35
8.02
8.30
9 05
9.34

4.49
5.09
5.32
5.59
6.20

10.17
10 43
11.09
11.40
12.05

Cucerdea-Oșorheiu - R.-săs.

Cucerdea
Ludoș
Oșorheiu | 

Regh.-săs.

2.35 
3 26
5.07
5.50
7.15

8.20
9.11

11.39
12.20
1.15

2.41
3.27
5.14
5.3
7.15

Regh.-săs. -Oșorh.- Cucerdea

Regh.-săs. 
Oșorheiu / 
Ludoș 
Cucerdea

3 44
5 14
5.20
7.-
7.47

9.35
10.05
12.31
1.15

3.22
5.05
5.54
7.41
8.25

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
8.40
6.20

Simeria (Piskî) Petreșenî || Petroșeni-Simei’ia (Piskî)
Simeria
Streiu
Hațegfi
Pui
Cri vădi a 
Banița 
Petroșeni

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

6.20
6.54
7.20
7.51
8.25
9.01
9.35

Brașov-Cernești

Simeria (Piski) -Hunedora

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

Hunedora-—Simeria (Piskî)

Hunedora 4.46 2.32 7.22
Cerna 5.11 3.- 7.50
Simeria 5.28 3.20 8.10Aradia—'JTimilșĂra || Tiiaaișoi’a—Aradii

Turda- Gliirisii

Aradu 6.15 11.30 5.58 Timișora 8.-
Vinga 7.32 12.47 6.46 Vinga 9.02
Timișora 8.42 2.04 7.39 Arad ii 9.44

1.1J 8.15
2.46 9-46
3.50 10.55

©lăii’âșia—Turda

KEssIril» —Muresăi-lLudosu
7 1 J____

1.16
4.15

Bistrița .... 
Țagu-Badatelecă , 
Murășâ-Ludoșfi . . . .

0

7.21

Brașov
ZerneștI

8.35
10.28

4.55
6.36

y<ernesti—flgr^wov

Ghirișu 
Turda

7.48 10.35 3.40Î
8.08 10.55 4.-1

10.24 Turda
10.44| Ghirișu

8.50^Zernesci
9.10

4.50l 9.30 2.30
5.10| 9.50 2.50 Brașov

5.00
6.29

12.20
1.44

UiritMOV—Cit.-Oțtor 8a ei w-S i ffli i șo r n—tfEdor Bb eiu Odorlieiu—Si&hiNora

Sighișora. . .

o
 

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

©ar eii-inari—%el&u

3.15
6.10

SEel&u—©areii-mari

Brașovu
Uzonfi 
S.-Greorgiu 
C.-Oșorheiu

8.50
9.43

10.32
12.54

3.10
4.23
5.03
7.260

Careii-marl.
Zelău. . .

5.4&I Zelău.....................
11.—1| Careii-marl . . .

C'i>.-OiymrlBe>M— BSritffov.

t Namerii încaadrațl cu linii gross însemnâaă drele de ndpte.

1.56, Ch.Oșorheiu
7.03 S.-Georgiu 

Uzoniî 
Brașovu

4.30
6?53
7.00
8.25

2.45
5.30
5.45
7^26

Tipografa A. MUKE^IAN U.


