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Raporturile de dreptu și dato- 
rințe între cleru și popord suntu 
interpretate în sensu forte greșitu 
din partea unoru membri ai cle
rului nostru. Foia bisericescă din 
Blașiu, de esemplu, mai de multe 
ori ni-a fâcutu Imputarea, ca ne 
ingerămu în afaceri cari nu se 
ținu de noi, că esprimămu ver
dicte asupra unoru cestiunl, des
pre cari nu suntemu cUiămați 
a judeca, ba cu unu felu de scan- 
dalisare spune, că noi chiar și pe 
EpiscopI i-amu tracta ca pe nisce 
subordinațl ai noștri, și altele ase
menea.

Urmarea este, că astăcji chiar 
și în sînulu clerului nostru ruralu 
vedemu, că au începută a se ivi 
unele tendințe, de a se lăpeda de 
sarcina responsabilității înaintea 
pressei ndstre naționale, de-a ne 
denega dreptulfi de-a critica și 
de a judeca asupra fapteloru loru 
și de a se acoperi așa cjicend sub man
taua unei inviolabilități față de 
toți aceia, cari nu făcu parte din
tre mai marii loru nemijlocițî.

Mergendu înainte pe calea 
acesta, ori cine p6te se-șl închi- 
puescă fatalele resultate, ce le 
pdte ave o astfelu de pornire pen
tru viitorulu nostru naționale.

Decă pănă aci s’a pututu ține 
în sînulu poporului nostru o anu
mită solidaritate față de căușele 
naționale, acesta este a se datori 
în prima liniă stimei adeacu în
rădăcinate în inima poporului nos
tru față de pressa națională ro
mână. Ce se va întempla înse, 
când acesta stimă va dispăre? 
Ce se va întempla, când fiă-care 
va lucra după cum îi vine mai 
ușorO, când dmenii noștri nu se 
voru simți responsabili pentru fap
tele loru înaintea pressei ndstre 
naționale și când ocrotirea la spa
tele vre-unei foi românescl, care 
nici n’a avutu curagiulu de-a se 

declara pentru programulu nostru 
naționalii, și-o va crede de ajunsă 
pentru de-a pute trece de Românu 
bunu și cinstitu? Mai pute-va fi 
bre atunci vorba de solidaritate 
națională?

Nu credemu să pbtă cineva 
mâna mai bine apa pe mbra con- 
trarilorG noștri, decâtu umblându 
să discrediteze înaintea poporului 
pressa năstră națională și învețân- 
du-lu a umbla să se lapede de răs- 
ponsabilitate înaintea ei.

Der a se lăpăda de o aseme
nea răsponsabilitate nici că este 
cu putință. Pressa națională la 
noi, ca și la tdte celelalte popăre, 
represintă principiulu națională, 
față cu care datdre este a se su
pune tbtă suflarea românescă. Ori 
cine s’ar pără, că într’o privință 
ori alta se abate din calea aces
tui principiu, pressa are prin ur
mare nu numai dreptulu, der și 
datorința de a-lfi critica, de a-lu 
interpela și de a-lu trage la răs
pundere. Aici apoi nu se pote 
face deosebire de posiția socială a 
nimănui, deărece principiulu nu 
cunbsce asemenea deosebire.

Este prin urmare o mare și ne
iertată greșelă de a crede, că 
unulu ori altulu dintre ai noștri 
ar pute să se subtragă dela res
ponsabilitatea, ce o are înaintea 
pressei naționale, prin o condam
nabilă desconsiderare a aceleia.

Cu atâtu mai vîrtosu nu potu 
fi permise asemenea tendințe pe- 
riculăse tocmai din partea cleru
lui, care prin posiția sa stă în ser- 
viciulu directă ală poporului și 
prin urmare are cu atâtă mai 
mare datorință de a stima și pro
fesa principiulă națională alu ace
luia, representată în pressa năstră 
națională.

Nici raporturile între clei ă și po- 
poră nu suntă a se înțelege așa, ca 
și cum preoții n’ară ave să pbrte 
nici o răspundere înaintea mireni

lor, și că ori ce controlare a loru din 
partea acestora ar fi o ingerință 
neiertată,—o ingerință, ce numai 
preoțiloră li-s’ar pute permite. 
Preoții stau în serviciulă bisericei, 
er biserica o formeză credincioșii. 
Cine ar pute susține der, că cre
dincioșii să nu aibă dreptă de-a 
trage la răspundere pe cei ce se 
află în serviciulă loră?

Ori din ce punctă de vedere 
așa-deră, tendința unora de-a se 
subtrage de sub responsabilitate 
înaintea pressei năstre naționale 
este o greșelă neiertată, care în 
consecințele sale păte să ducă la 
nisce urinări atâtă de triste pen
tru viitorulu nostru națională, în- 
câtă astăcji nici prevede nu se potă.

CRONICA POLITICA.
— 28 Ianuarie.

Din Roma ee telegrafîază, că în șe
dința camerei dela 7 Februarie n. depu- 
tatulil Cirmeni a interpelată guvernulă 
asupra vorbiri, ce-a ținut’o cancelarulă 
germană Caprivi în oomisiunea militară 
a Reichstagului, în care a fostă vorba 
de tripla alianță. Ministrulă de1 esterne 
Brin a răspunsă, că cancelarulă germană 
a declarată, că, importanța triplei alianțe 
nime n’a soiută s?o prețuescă mai tare 
decâtă dânsulă. Elă s’a nisuită, totde- 
una a face o politică acomodată de a se 
susține tripla alianță, Proieotulă militară 
nu s’a făcută pentru că dâră n'ar avâ 
încredere în alianță, ori în puterea mi
litară. Germania nu se teme, că alianța 
se va pută strica ourândă, voesce însă 
cu tdte acestea să dispună de-o armată 
considerabilă. — De altă parte însă„Stan- 
dardu din Londra scrie ună artioulă în 
care arată, că apropierea Germaniei de 
Rusia însemnă slăbirea triplei alianțe.

*

O telegramă din Belgradă aduoe 
soirea, că pressa de acolo discută cu 
multă interesă visita principelui bul 
gării la curtea din Viena, dându-i o deo

sebită importanță politică. Numitele foi 
■usțină, că principele bulgară n’a mersă 
la Viena numai cu gândă de însurățeniă, 
oi pentru ca să facă pași serioși spre a 
fl recunoscută. Toto în legătură cu a- 
oâsta se aduce și visita ce o va face 
principele bulgară la curtea din Cons- 
tantinopole. Se susține, că Au6tro-Un- 
garia și Turoia vrâu să procedă în oo- 
mună la reoundsoerea lui, la cari s’ar mai 
alătura Anglia și Italia. Germania de
ocamdată rămâne pasivă, dincontră Rusia 
și Francia voră protesta, luândă de mo
tivă vătămarea, artio.3 din tratatulă dela 
Berlină. Numita telegramă mai spune, 
că Serbia s’ar bucura de independența 
vecinei sale Bulgaria.

Situația politică în Ungaria.

„Budapesti Hirlap“ dela 7 Fe
bruarie publică unu articula inti
tulată „Situațiunea“, care merită 
a i da o mai de aprdpe atențiune. 
Estragemu părțile mai remarca- 
cabile din acestă articula.

Noulă ministru pe lângă persâna 
Mej. Sale îșl începe cariera între pros
pecte nu dintre cele mai favorabile. Prima 
lui acțiune delicată a suferită ună straș
nică fiasco, a cărui umbră s’a văcuță 
Sâmbăta trecută pe fața, de obiceiu se
nină, a lui Weckerle. Roșele de pe o- 
brajii tânărului ministru președinte au 
fostă rupte de ună forte mare bla- 
magiu...

In genere cjisă, Weckerle înoepe a 
pierde orl-ce lustru ală sincerității și 
bunăvoinței, oare s’au văcjută pănă aouma 
la elă. De ună timpă încâoe partidele 
oposiționale aflară, oă ministrulă preșe
dinte ișl face jooă din ele, der acjl e ne- 
îndoiosă, că aceste partide se voră treeji 
din vi8ulă în care Weckerle strălucea în 
lumina politioului francă.

înainte de mergerea lui Weckerle 
la Viena mai mulțl politici oposiționall 
s’au deolarată, că elă merge, pentru ca 
să lămurescă actuala situațiă și ținta lui 
principală e, ca să facă pași prealabili 
la Maj. Sa pentru fusiunea cu partida

FOILETONUL!? „GAZ. TRANS.“

Căsătoria în familia
Bonaparte.*)

*) Din memoriile prințului de Canino (Lu
cian Bonaparte) și după alte isvore. 

Se soie, oă Lucian în tiner.-țea sa a 
fostă ouprinsâ de aoeleașl idei revoluțio
nare, oa și fratele său Napoleon Bona
parte. Elă fusese numită înoă de timpu
riu în administrația armatei din Alpii de 
mare, oa administratoră de magazine. 
Atunol se desvoltară tdte pasiunile, cari 
’10 predomniră în totă deoursulă vieței 
sale. înfocată, vioiu, veselă, apleoată la 
iubire și ou UDă temperamentă furtunosă, 
în ourândă se dede oând în amoră ou 
femeile, oând în zelulă patriotioă; în fiă- 
care 4i era pe tribuna oratoriloră po
porali din St. Maximin, ună orășelă în
tre Toulon și Antibes. In sfera acesta 
de ooupațiune neliniștită făoea elă și 
mici poesii. Elă se ținea pe sine de o- 
ratoră și poetă.

Ca administratoră de magazine veni 

îu atingere cu familia Boyer, âmenl cin
stiți, oare avea și avere bunicică. Dom- 
nulă Boyer ținea ună felă de ospătăriă 
și avea doi oopii: ună fioioră și o fată. 
Aoesta din urmă, numită Cristina, avea 
o față atrăgătâre, o blândețe eDglesâsoă; 
dâr era frioâsă și sfiioiâsă. Luciană fu 
bine primită în casă, iubi pe Cristina și 
fu și iubită de densa. Aoestă legătură 
nu pută să nu fiă observată în mioulă 
orașă. Când odată Lucian vorbea ou 
mare vervă și fooă de pe tribună de 
egalitate, ’lă agrăi cinstitulă Boyer, care 
totdeuna era printre admiratorii săi : 
„Ai dovedită forte bine egalitatea; ei, 
dâoă suntemă ou toții egali, de oe nu 
iai în oăsStoriă pe fiioa mea? Tu îi faol 
ourte și prin acesta îi strici. Deoă escl 
omă oinstită, atunci nu trebue să mai 
trăgănezl.u Agrăirea aoesta. ținută înain
tea atâtoră patrioțl, ’lă aduse pe Lu- 
oian în mare perplesitate, dâr soiu să-și 
susțină reputațiunea și să predice odată 
și cu pilde. Elă luă mâna lui Boyer, o 
strînse cu franoheță și dise: „Ei bine, 
voiu lua pe fiioa ta în căsătoria 1“

Și elă se ținu de ouvântă. Sourtă 

vreme dnpă convorbirea sa ou Boyer că
lători la Paris, acolo făcu să fiă numită 
ca oomisară de răsboiu, se întârse la St. 
Maximin ăi se căsători, fiă de fidelitate 
față de promisiunea dată, fiă d>n fideli
tate față de amorulă său, ou fata ospă
tarului Boyer, ou tâtă împotrivirea din 
partea familiei sale. Aoâsta împotrivire 
se basa mai multă pe ușurința, oa ună 
tânără abia de 21 de ani, să se oăsăto- 
rescă, decâtă pe meselianță.

Revoluțiunea schimbase deja mora
vurile și obiceiurile și făcu să dispară 
deosebirea între olassele societății; afară 
de aoeea și reputația d-rei Boyer era 
fără pată. Fiioele madamei Lătiția nu se 
prea îndeletniceau a observa deosebirile 
de olassă. Cea mai mare se măritase fără 
de veste după ună oficeră, cea mai tâ
nără primea în publică omagiile adju
tantului Leolero, care pe atunci era oo- 
mandantulă pieții Marsilia. Lucian însă 
se ooupa ou eduoațiunea soției sale și 
în sourtă timpă fu ea în stare să apară 
ou bună cuviință în mijlooulă nouei sale 
familii. Ea era însă tristă, palidă și nu 
prea sănătosă. Ea muri în Paris în a.

1801 și lăsă două fiice: Charlotte și 
Cristine, pe cari Lucian le puse pe a- 
ceeașl treptă cu oopii săi din a doua 
căsători ă.

Treoură ani. Intre Lucian și împă- 
rătesculă său frate să iviră neînțelegeri. 
Luoian trăia în Roma. Pe la anulă 1810 
’i se spuse să-și trimită pe fiica cea mai 
mare din prima căsătoria, la Paris. Aid 
în curândă se vorbi despre o căsătoriă. 
Luoian nu tjioea nimioă, dăr spera.

Aoestă căsătoriă nu pSrea, a fi ne
politică. Franoia, care se făcu temută în 
Europa, și oare făou de trei ori să tre
mure Austria, nu avea lipsă de legături 
familiare ou prinoipi domnitori. Impăra- 
tulă Napoleon soia, că aoelă monarehă, 
pe oare-lă va sili să-i fiă socru, nu o va 
faoe aoesta de bună voiă, oi oedândă for
ței împrejurăriloră.

Se mai lățise svonulă, căînsu-șlîm- 
păratulă Napoleon va lua în căsătoriă 
pe Charlotta, dâr aoestă proieotă seisbi 
de mândria cuceritorului lumei. Se vor
bea despre o ducesă de Rusia, de o prin- 
oesă de sânge regală de Saxonia, și 
apoi ârășl despre o archiduoesă de Aus- 
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lui Apponyi. Ba elfi chiar a dată se în- 
țelegă șefîloră respectivei partide, că gu- 
vernula reounosce necesitatea fusiuuei, 
der singura piedeoă e Desideriu Szilagyi, 
ceea ce se pote delătura.

Aoestă însă u’a foștii decâttt o apu- 
oătură pentru a seduce opoziția. Soopula 
ministrului președinte n’a fosta, oa să 
mijlooesoă fusiunea, ci ca să indupleoe 
pe Maj. Sa sS vină in Budapesta, er prin 
acesta să se evite desoompunerea parti
dei liberale. Situația în partida liberala 
este de-așa naturii, înoâtO, în disperați- 
unea lui, guvernulă a gândită, că numai 
așa să pdte evita o descompunere, dăcă 
regele vine la Budapesta, unde va da 
prâncjurl la oarl voră fi invitați și mal- 
contenții, oarl se vora mai muia la su- 
risulO de grațiă ală regelui.

Pentru pregătirea căiloră acestora 
a însăroinata guvernulă pe contele Lu 
dovioă Tisza. Majestatea Sa însă a pri
mita cu răcâlă dorința esprimată, er 
când Weokerle a mersa la elO, a stată 
cu totulă in fața unui pasă nesigură. In 
totă decursulă lungei audiențe Maj. Sa 
n’a refieotatii nici o’ună cuvântă la că
lătoria sa spre Budapesta, așa că Weo- 
kerle însu șl s’a văcjată nevoită a o 
aminti. Regele însă răspunse pe ocolite 
și a respinsă astfelă dorința guvernului.

îndată după acesta miniștri Weo 
kerle, Tisza, Kalnoky și 'Kallay au ți
nută o oonferență confidențială- în oare 
— soiindu-se, că regele nu ©supărată 
pentru afacerea Hentzi (??) seu pentru 
alte asemenea, oi pentrucă l’au încurcată 
în căsătoria civilă — au aflată de bine 
să caute după o oale, oare în direcția 
aoâsta ar influința plăcută asupra Maj. 
Sale. Din causa acesta contelui Tisza 
i-au dată o misiune, ou care guvernulă 
s’a blamata. Regele n’a voită să fiă fo 
losită persăna sa în oertele interne ale 
partidei guvernamentale, și a retușată 
venirea lui la Budapesta... /'

Totu „Budapesti Hirlap“ dela 
7 Februarie aduce următbrea 
scire:

Contele Geza Sazpary s’a dusă nu 
de multă la contele Kalnoky și l’a în
trebată asupra satuațiunei. Kalnoky a 
răspunsă.

— Wekerle trebue ținută încă câtva 
timpă, căci altmintrelea vine după elă 
ună omă pe care nici tu, nici eu na lu 
dorimu.

O mulă acesta nu este altulă decâtă 
ministrulu comună de finanțe Kallay. 
Președinția ministerială a lui Kallay de 
multe-orl a mai venită în conbinațiă, 
deși elă numai la porunoa expresă a 
Maj. Sale ar fi aplicată să ia oonducerea 
cârmei. In interesulă acesteia însă în 
timpulă din urmă se vorbesoe forte multă 
despre aoăsta în mai multe oerourl po 
litice. La inițiativa baronului Husar Ka 
roly mai mulțl magnați din Ardălă au 
ținută ună conventioulă în oare s’a dis

cutată, oă între împrejurările de față 
numai Kallay ar pute să aj ute printr’ună 
regimă aulticu radicalii, care singură ar 
fi potrivită pentru a se face ordine..

SOIRILE ȘILEL
— 28 Ianuarie

Turbarea șovinismului. Cetimă în 
foile ungureBGl, oă juriulă de „onore,u 
oare a fostă însăroinată cu aduoerea 
„verdictului“ asupra aoeloră studențl u- 
niversitarl români, oarl din inoidentulft 
procesului-Lucaciu au fostă de față și 
s’au fotografiată împreună ou oeilalțl Ro
mâni, cari se aflau la Debrețină — s’a 
pronunțată. Corpulă profesorală a apro
bată „judecata*  adusă, însă pe lângă 6re- 
oare „ușurare*.  In virtutea a-estei jude- 
oățl tînărului juristă Alexandru Popă ’i 
s’a dată consilium abeundi pe lângă a- 
dauBulă, oă pe viitoră nu va mai fi pri
mită între ascultătorii dela academia. 
Tinerii Urdea și Boița sunto esohișl din 
tote sooietățiie oolegtului. Corpulă pro
fesorală apoi a înfruntată forte aspru a- 
tâtă pe aoeștl doi, oâtă și pe iuristuiă 
Mălaiu, când s’a publicată sentința. — 
Rușine pentru astfelă de sălbatice por 
nirl asiatice.

tria. Napoleon însuși împărtăși aoestă că
sătoria consiliului săn secretă....

In timpulă aoela fu presentată la 
ourte Charlotta, căreia îi strălucise odi- 
niâră oordna împărătescă.

Napoleon nu prea avea reputațiu- 
nea de a fi galantă față de femei. La 
prima îutelnire Charlotta înghenunohiâ 
înaintea împăratului, oare îicjiseîn modă 
amicală: „Ridică-te prinoesă! Imbrăți- 
șeză pe uuchiulă tău!“ Prin urmare fu 
recunoscută. Der primirea acesta ami
cală nu avu lungă durată...

Charlotta purta ună memoriu ci
nică, despre oum era traotată la curte, 
ună memoriu, oare nu prea era măguli- 
toră față de împăratulă...

Intr’o bună dimineță se cetea în 
„Moniteur", oă regele Ferdinand de Spa
nia umblă, oa să capete titlul© de fiiu 
adoptivă a lui Napoleon Bonaparte. Pen
tru ca să capete acestă titlu, elă oerea 
mâna principesei LnciaD. Dâr când ta- 
tâlă ei aucji despre aoestă pisnă nu se 
învoi. Etă oe scrise densuhl lui Napo
leon: „Nu, nici odată nu mă voi învoi,

—x—
D-1H Ionelii Grădișteanu a fostă a- 

lesă deputata la Remnioula sărată Du 
minecă cu ocasia alegeriloră suplemen- 
tare. D sa nu aparține niol partidei gu
vernului, nici partideloră din oposițiă, 
oi este independentă. D-lă Ionelă Gră- 
dișteanu este bine ounoscută și la noi, 
oa unulă din cei mai distinși apărători 
ai oausei Româniloră asupriți.

—x—
Spre sciință. Suntemă rugați a a- 

duoe la ouuosoința publicului română, că 
eventualele felicităil, cu ooasiunea jubi
leului distinsului profesorii dela univer
sitatea din Pesta, d lă Alexandru Romană, 
șuncă a se adresa d-lui Eliă Cristea (Ma- 
tyas utcza 10) înoată e cu putință îna
inte de banchetă.

—x—
Jubileultl Papei Cu privire la jubi- 

leulă Papei se scrie următdrele: Amba
sadorii Franoiei, Austriei, Portugaliei și 
ală Spaniei, care tiebue să sosăsoă, pre 
cum și mimstrulă Bavariei. au primită 
scrisori speciale de acreditare ou însăr 
cinare de a felicita pe Papa ou coasia 
jubileului său. Familiile regale ale Sac 
soniei și Belgiei voră trimite misiuni spe
ciale. „Oseervatore Romano*  deoiară, 
oă misiunea generalului Loe se rnărgi- 
nesoe la ună actă de ourtenire din par
tea împăratului Wdhelm oătră Papa.

—x—
Postulă do poeta laureatus desființată. 

Se scrie din Londra: Postulă de poeții 
laureată ală Ejglicerei nu se va mai o 
oupa. Pe când toți versificatorii regatu
lui ambiționezi și șl dispută suooesiunea 
răposatului lord Tennyson, la postulă de 
poetă ofioială, d. Gladstone a hotărîtă 
să nu-lă acorde nimănui. întrebată la 
parlamenta asupra numelui poetului, pe 
oare ar fi să-lă propună reginei pentru 
oa să reia lira oficială, a declarată, ca 
nu va propune pe ni<_I unulă. Va fi ou 
o gloriă mai multă pentru memoria lor
dului Tennysou, d’a fi socotită cu nepu
tință de înloouită. In tuta oasulă însă 
6:.ă desființată ună postO literaro, oare 
esistă de atâta vreme în Englitera.

să jertfescă oopiil mei pentru politioa 
D-tale“.

Napoleon se gândi după aceea să 
oăsătorescă pe d șora Lucian după ma
rele duce de Wiirzburg. Aoests însă nu-i 
plăcu tinerei domnișdre. Tatălă ei i sorise 
lui Napoleon : „Dă-ml fiica mea înapoi, 
căci la din oontră o voi lua cu puterea*.  
Napoleon, din oausa acesta, o depărta 
dela ourte, în ti > pă de 24 de 6re. Lu 
ciană primi cu laorăml de bucuriă pe 
fiica lui.

Impărătesa Maria Luisa nu scia de 
oerturile din familiă. Ruptura între frați 
fu inevitabilă.

Charlotta însă gândea oa poetulă:
„Fiăcare noră, care amenință pă 

meutulă cu partea sa întuneodsă, ’șl are 
partea sa lumindsă.*

Ea se căsători mai târcjiu cu prin
cipele Gabrielli și după mortea acestuia, 
cu ună medică romană. Ea murî în Roma 
în anulă 1865.

„Raportulu comisiunei bugetare.“

Sub titlulu acesta „Gazeta Bu
covinei44 scrie următbrele:

„Rapmiulă comisiunii bugetare'1 des
pre resoluțiunea propusă de deputatulă 
Dr. Țurcanu și sprijinită în oomisiutiea 
budgetară de deputatulă Lupulă, privi- 
tdre la crearea unei școli superidre pen
tru fete gr. or. din fondulu religionară 
gr. or. din Bucovina: „Resoluțiunea de 
putatului Dr. Țurcană la capitolulă IX. 
tit. 16 este: Guvernulă o. r. este provo
cata de a urgia, după putință, pertrac
tările referitdre la activarea unei șooll 
superidre gr. or. de fete în Cernăuți și 
în casă ddoă mijlocele fondului gr. or. 
buoovineuă nu ar ajunge pentru acope
rirea tuturoră cheltuieliloră, de a mai 
aduuge din mijldcele statului suma ne
cesară pentru activarea neîntârziată a 
acestui institute și de a pune aoestă 
sumă in bugetulă statului pentru anulă 
1893.“ Din partea guvernului o. r. s’au 
raportata următdrele despre aodstă șcdlă 
superidră gr. or. de fete în Cernăuți:

In ședința oamerei deputflțiloră dela 
6 Noemvre 189,1 ministrulo de culte a 
espusă deja motivele, cari vorbeaoă în 
oontra înființărei unei șodle superidre 
gr. or. de fete în Cernăuți. Pe lângă 
cele raportate atunol ar mai fi de adaosă 
oumoă consiliulă școlară ală țării s’a 
pronunțata în contra înființărei unui ase
menea institute. Din causa acesta, prin 
emi8ulO ministerului de culte dela 6 Ia
nuarie 1892, nr. 21,013, orearea șndlei a 
fostă refusată. Dedreoe însă tocmai aoelfi 
membru ală consiliului șoolară ală țării, 
oare e de rehgiunea gr. or. s’a întrepusă 
pentru crearea acestei școli și a susținută 
de necesară crearea unei sooli primare 
pentru fetele gr. or. în Cernăuți, gu
vernulă c. r. ală fârii a fostă provooată 
ca — în casă ddcă comuna Cernăuți 
nu ar puți să corespundă datorințeloră 
sale, de a înființa numărulă neoesară de 
șooll primare — să-și exprime părerea 
în chestia eventualei creări a unei școle 
piimare de fete gr. or. pe spesele fon
dului gr. or. religionară.

Din raportulă, care a fostă înaintată 
resultă Insă, că prin numărulă esistentă 
de șodle primare în Cernăuți, lipsei ins
trucțiunii publice nu este deplină satis
făcute, mai alesă oe privesoe instrucțiu
nea oopileloră gr. or.; o lipsă adevărată 
însă se mamfesteză numai în Buburbii; ddr 
și acolo s’au întreprinsă pașii necesari 
pentru lărgirea șooliloră. In anulă 1892) 
(93) îu centrulă orașului a fostă deschisă 
o nouă șoolă de patru clase, oare în pu
țini ani va trebui lărgită. Atunol va fi 
looă pentru toți oopiil apțl pentru șcdlă 
și legile referitdre la cercetarea șcdleloră 
primare se voră putd pe deplină realisa

In vederea coloră înșirate, guvernulă 
e. r. ală țării șl-a dată părerea in oontra 
aotivării unei așa de costisătore șooll de 
fete gr. or., care pe lângă tdte aceste 
ar mai trebui să satisfacă și cereriloru 
Ruteniloru.

Lipsei pentru o oultură mai înaltă 
a feteloră gr. or. satisface șodla supe- 
noră pentru fete, susținută de comună ; 
er lipsei pentru iustruoțiunea specială în 
limba românesoă, cursulă pentru limba 
românesoă, înființată din partea „Socie
tății Ddmneloră române." Unei cereri e- 
ventuale pentru subvenționarea acestui 
oursă, din mijldcele fondului gr. or., ad- 
ministrațiunea instrucțiunii publice nu 
s’ar opune și este aplicată a lua după 
câțiva ani erășl în considerare oheBtia 
creării unei șodle Buperidre gr. or. pentru 
fete. Acesta din causă, că pănă atunol 
referințele orgauisării instruoțiuniii ele 
mentare din Cernăuți voră fi regulat e; 
dr mai alesă din oausă, că fondulă gr. 
or. bucovjndnă în anii 1883 și 1893 va 
ave oheltuiell însemnate ou diferite zi
diri, cari nu permită a’la mai însărcina 
ohiar în acestă ană și ou spesele cele 
mari, ce le reoere realisarea creării ni- 
suite a unei asemenea șooll. Se înțelege 
însă de sine, că atunol voră trebui consi
derate. pe câtă se pote de egală, amendouă 
naționalitățile de confesiunea gr. or. De 

aceea oomjgiunea bugetară faoe propu
nerea următdre : „înalta casă binevoidsoă 
a decide: Guvernulă o. r. este provocată 
a întreprinde imediată crearea unei șooll 
superidre de fete în Cernăuți, ddcă mij- 
ldoele fondului gr. or. voră sta la dis- 
posițiă.*

Corespondența „Gaz. Trans.“
De sub pâla Meseșuiui Sălagian, 8 Febr. 1893

Onorată Redacțiune! AstăZl pentru 
poporulă română singură ună terenă ne 
mai stă desohisă. pe oare ne putemă va
lora încă ueîmpedeoațl forțele flsice și 
morale, și unde bărbații ohiămațl ai na- 
țiunei, bărbații devotați pentru promo
varea intereseloră scumpei ndstre na
țiuni, îșl Dotă direge și aplana afaoe- 
rile fără ingerința aoelora oe ou ochi 
ponoișl se uită spre totă ce pdrtă nu
mele de „bună românesoă*,  fiă aoela 
morală, fiă materială.

Ințelegă aiol „Institutele de credită" 
românesol, înființate în timpurile ndstre, 
la stăruința bărbațiloră de bună semță 
românesoă, mai în tdte ținuturile locuite 
în maioritate de Români. Ună semnă 
aoesta, oă Românulă, avendă conducă
tori bravi, unindu șl puterile, pote face 
multe luorurl bune și salutare, deoă vo- 
iesoe, numai câtă oă are lipsă de stimu
lare și impulsă, ce trebue să-i viuă din 
partea aceloră conducători, ce nu nu
mai ou gura se gereză a fi apărătorii și 
povățuitorii poporului, oi în faptă dau 
doveZl palpabile despre desintere3area, 
zelulă și ondrea față de promovarea in
tereseloră bine prioepute ale poporului 
română.

Cine dintre Români nu oundsoe 
avântulă. fiă materială, fia morala, oe 
„Institutele ndstre de credită și economii" 
l’au produsă în sînulă poporului româna ? 
Poporulă română aZl, par’oă e fălosă, 
că nu mai umblă cerșindă oredită dela 
grația străinului, oare șl soia bate nu
mai jooă de biâta opincă românesoă, oi 
merge la domnii din neamulă și sângele 
său, pentru-oa să oeră mângăere și ușu
rare în năcazurile și Ijpsele vieței sale!

Și Institutele ndstre de oredită, pre- 
tutindenea se buoură de înorederea și 
dragostea poporului nostru românesoă, 
sciindă, că aoolo în Institute s“ întdl- 
nesce de ordinară cu 'amura iuteligintei 
ndstre române, aoolo pote elă să schimbe 
2—3 cuvinte în limba sa dulce ou băr
bații oei mai zeloși, ou fii cei mai in- 
trepiZl pentru promovarea binelui de 
obște ală Românului.

Dreptă aceea în biroulă și „Direc
țiunea lnstituteloră ndstre de credită", tre
bue și e neoesitate imperativă, ca să fi
gureze numai și numai bărbați probați 
în oaracterulă loră națională, bărbați ou 
trecută națională, și nu reuegațl făcuțl 
Româul numai de dragulu banului; a< esta 
e o oeBtiune momentudsă, oe la înoepu- 
tulă unui altă ană nou de gestiune, tre
bue să preocupe atențiunea bărbațiloră 
și faotoriloru oompetențl în conducerea 
destineloră „lnstituteloră ndstre de ore- 
dită“ naționale.

In ținutulă nostru Sălăgeană, care 
mă preooupă în aodstă afaoere, înoă avemă, 
grațiă vre-o câtorva bărbați binemeri
tați de națiune, Institututulă de credită 
și economii „Silvania", cu loouiuța în 
Șimleu, în fruntea oăruia, oa direotoră 
esecutivă, se află d-lă A. Gosma, ună 
bărbată pre câtă de laboriosă, pe atâtă 
de oirsoumspeotă. Aoestă Institute prin 
tinderea de credite de totă soiulă, dă 
mână de ajutoră de-o potrivă cărtu
rarului și plugarului română.

Pe lângă serviciile sale mari „Sil- 
vania“ are ună merită deosebită pentru 
Românii SălăgenI, ou deosebire prin aoea, 
oă din profitulă curată în totă anulă 
distribue o sumă însemnată spre soopurl 
filantropice, în specie pentru șoole și 
biserici săraoe, pentru oare faptă nobilă 
merită totă lauda. Ne nutresce firma spe
ranță, că ea și ăsta timpă din profitulă 
său curată va împărți ajutore de lipsă 
multoră biserici și școle lipsite, mai cu 
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eemă acelora, cari pentru amesteoulă ou 
străinii, suntă espuse perioulului de a-șl 
perde oaracterulă naționala.

De6re-ce însă am susținuta, oă In
stitutele nostre de credită trebue să fiă 
una centru, unde să se întrunâaoă băr
bații cei mai învăpăiațl de dorula înflo 
rirei nâmuiui româuescă:

Să mi permită Onorata direcțiune a 
institutului „Silvania" a o întreba — și 
acâstă întrebare i-o puna în numele și 
din încredințarea mai multora frați de 
principiu — că 6re ouvine-se, oa una 
domna renegata, cu numele S. Angyal, să 
figureze în Direcțiunea institutului „Sil 
vania" și încă în oalitate de vioe-preșe- 
dinte? Ce merite are pentru institute ? 
Cu câte sute — din miile celea multe — 
a concursă la înființarea Institutului ? 
La câte societăți culturale române s’a 
făcuta membru, contribuinda din miile 
slorse din punga biețdorti Români, — ba 
rernă câțiva denari pe sâma aoeloră so
cietăți? Câte și oe fela de gazete româ- 
nescl portă? Der acasă în familiă oine 
nu soie, că Angyal nu vorbesce limba ro- 
măhâscd, oi numai silită ?!

Noi, cari priviina jooulă de pe soenă 
numai din depărtare, de pe galeriă, nu 
ne putemă espliea nici cum enigma, oum 
a răsărită la cârma direoțiuuei unui Ins
tituia înființată curată numai din bani 
românescl, ună omă, oarele aouma cu 
tbte că e la apusulă cplel°rtî sale, de 
oând luptă Românii pentru drepturile 
loră, nu l’a văfiută nimeni să se lupte 
în falanga națională, nici oa oonduoătoră, 
nici ca gregară?

In anulă trecuta sciu, oă-i votaseră 
pe lângă înăroile de presență, încă și 
ună onorară frumosă ; ore și pentru ăst- 
timpu să i-se voteze aoelui Domnă ono 
rară — oarele, preoum se aude, singură 
numai pentru că n’a putută stdrce dela 
Instit.ută pentru depunerile sale mai mari 
procente, decâtă oum dă „Silvaniau la 
alțl deponențl, și a ridicată depunerile sale 
avute la „Silvania" și le-a dusă la banca 
ungurdscă din Șimleu, fiind-eă aoolo doră 
cu */ 4 de °/0 oapătă mai multă ? !

Proprietarii I>r. Aurel jViui'ețiauu.

RCdHCtOrQ reSPOUSUbilU: Ciregoriu Jlaiorâ.

Acuma judece On. Direcțiune și 
stimații d-nl acționari, oă mai pdte ave 
aoestă d nă looă în Direoțiune? Său să 
fimă noi atâta de săraci, ca să nu avemă 
în Șimleu ori în jurulă Șimleului băr
bați mai oompetențl, Români curați la 
sufleta, și nu de oei ou ună bană în 
d >uă pungi â la Angyal, oa să-i punemă 
de membri în direcțiune? Mergă Angyal 
și diregă sortea aoelui institută, unde îi 
este depusă comdra; oă sorisă este: 
„ Unde se află comdra ta, acolo va fi și inima 
ta.u Români făcuți de dragulfi dividen 
dei și a tantiemeloră nu ne trebuescfi!

Acestea din incidentulă adunărei ge
nerale a acționai ilor», oe acușia se apro
pie; preoum și pentiu ca să vadă on. 
Direcțiune, că persdua d lui Angyal în 
direoțiune faoe resensă asupra aoelora, 
cari se intereseză mai de aprdpe de afa
cerile institutului „Silvania", ml-am ți
nută de datorință a-le accentua.

Meseșanulu.

Intempînărî?
In N rulă 284 din anula trecută ală 

ddiei ndstre amă publicată o corespon
dență din tractulă protopopesoă ală E"- 
nutului, în care se 4'sese între altele, că 
d la protopopă Gerasimu din Peirilaoa 
română „a omorită de multă orl-ce pro
gresă, ori ce manifestare de vieță oultu- 
ralfi, socială și politică" în poporula de 
sub conducerea sa; „a lăsată să se ni- 
mioesoă tdte averile biserioesol și soolas- 
tice; de câte 7—8 ani suntă parochii 
ou rațiuni nerevăcjute și neisprăvite eto. 
-Chiară și în Petrileoa română, reședința 
protopopu'ui, o oomună curată română 
biserica stă să oadă, șcdla asemenea, ba 
peste 60 familii au trecută la gr. or." etc.

La aofste învinuiri, ama primită în 
aoeeaș*  c|i deodată două întâmpinări: 
una din partea d lui protopopă Aronă 

>Gerasună, în mărime de o ooiă, er 
alta ni o trimite d-lă notară tractuaiă 

Nicolau Popă, după cum 4loe> T>dm 
fărcinarea preoț’lcră din traotulă Ernu- 
țului". Ambele întâmpinări suntă scrise 
într’ună stilă forte îngâmfată, neouviin- 
ciosă, îu parte chiar murdară. De aceea 
nu vomă pute să le publicămă, oi din 
mulțimea fraseloră cuprinse în ele vomă 
estrage următorele:

In întâmpinarea dintâiu, care s’ar 
părâ a fi ceva mai obiectivă, d-lă pro- 
topopa Gerasimă se provocă la împre
jurarea, oă poporulă din tractulă d-sale 
e torte săraoă, parochiile cele mai multe 
abia numără câte 300 suflete, astfeliu 
șoole și biseriol de petră nu a putută 
faoe, der a făoută ună numără conside
rabilă de școle de lemnă, cari suntă în 
stare bună, precum în Aointișă. Beșineu, 
Bordă, Cerghidulă mioă,Cipău, Cucerdea, 
Ernută, Giulușă, Lăsoudă, Ogra, Pe- 
trica, Șeulia. In vre-o 4 din acestea a 
înființată și casă paroohială. Mai în tdte 
parochiile 41C® că a înființată magazine 
de bucate pentru ajutorarea bisericeloră 
și a șodleloră. Rațiunile averiloră bise- 
ricQsd și școlastice le-a revăzută tdte; 
o singură paroehiă este ale cărei ra
țiuni nu le a revăzută de vre-o câțiva 
ani. Cerce corespondentul^ și se va con
vinge, căci d-lă protopopă G-erasimă „nu 
pdte așterne rațiunile fîă-cărei parochii 
la „Gazeta Transilvaniei". Tote cele 
laite le declară de calumnii. Nici cele 
susținute despre Petrilaca nu suută ade 
vărate: șcdla e ridioată numai de oâțlva 
ani și e provăcjută bine, er biserioa e 
reparată sub d-sa.

„Nu-i adevără, că în Petrilaca au 
trecută la neunire peste 60 familii, nu e 
adevărat, oă poporulă a deschisă mănăs
tirea, oa să între în ea oa preotă gr. or. 
Corespondentă, și chiar și domnii dela 
„Gazeta", ar trebui să soie, că așa ceva 
nu se pdte întâmpla" eto. — Aoestea 
sunta cuvintele d-lui protopopă Ar. Ge- 
rasimă. Ori câtă de năcăjită însă ar fi 
d-sa, trebue să i-o spună, oă pe râtă ou- 
ndsoemă noi pe autorulă corespondenței 
din vorbă, nu putemă orede niol de cum, 
oă ddră scopulă lui ar fi fostă de a ca- 
lumnia. Trebue că va fi avută și elă 
ceva dreptate, căci doră numai din se
nină nu putea să atace ou atâta neoru- 
țare pe ună protopopă așa de zelosă și 
meritată.

Mai curiosă este „întîmpinarea" preo- 
țilorîl din tractulă Ernutului; acesta se 
estinde aprdpe pe două odle și se 4IC6i 
oă ar fi isvodită din sinodulă ținută la 10 
Ian. n. c. îu Cipău. Dela înoepută pănă 
la sfîrșită, aoestă aotă memorabilă este 
plină de termini ca : „impertinență",, 
„mojicii, „săcăturl", „pamflete murdare", 
„anarohismă" și alte atribute de aoestea 
la adresa corespondentului și a sorierei 
sale. Din totă întimpiuarea amă putută 
înțelege numai ună felă de insinuare de 
a întră în grația „Unirei". Altă oeva ni- 
mică.

Arbitragiu și pace.
(Urmare și fine).

Da acesta întrebare noi n’avemă a 
ne ocupa, de dre-ce nici conferința in 
terparlamentară nu s’a preocupată. Gu- 
vernulă italiană, de atunol pănă astăcjl 
n’a tratată de visionarl pe dmenii de 
soiință, oarl după Mancini, l’au împinsă 
mereu în direoțiunea moțiunei aoelui ves
tita profesoră de dreptă, oi din contră, 
i-au ascultată tot deuna cu bună vo 
ință, precum constată ou fericire, că ne 
ascultați și d vostră (aprobări), și au lu
crată energioă la realisarea umanitare- 
loră și generdseloră desiderate. Chiar în 
oonvențiunile nostre de oomerciu ou Italia 
clausa arbitragiului este ouprinsă. De ce 
o asemenea clausă nu s’ar pută pune și 
îu alte tratate de oonvențiunl comerciale 
ale nostre ?

Conferința ndstră parlamentară a 
delegată pe d-lă senatoră Lerescu și pe 
d nii deputațl Ciuflea și Epureanu, pe 
lângă d 10 ministru Lahovary, oa să aducă 
rugămintea celoră 80 de membrii ai sec- 
țiunei nostre interparlamentare, de a nu 

pe«rde din vedere inserțiunea olaus°i ar
bitragiului în oonvențiunile ori tratatele 
de comerciu, oe guvernulă română este 
în ajună de a înoheia cu diverse state. 
Nu cunosoă resultatale dobândite. Sunt 
autorisată însă a arăta guvernului nostru 
oă numai încredințați fiindă de bună
voința ou oare d-lă ministru de externe 
va asculta, va primi, și va cumpăni pro
punerea ndstră, membrii secțiunei parla
mentare române s’au oprită, la rugăoiu- 
nea mea, de a semna în adunarea loră 
dela 11 Ianuarie deolarațiunea preBentată 
de unii membrii, oă subscriitorii ei nuvoră 
mai vota nici unii tratată ori convențiune 
comeroială de protecțiuue industrială, li
terară artistioă in care nu se va cuprinde 
clausa arbitragiului. Am fostă din oei 
oarl au cerută amânarea declarațiuuei 
aceșteia, pentru cănutresoă convingerea, 
că ună ministru luminată și în deplină 
ounosoință de mișoarea ce se agită în 
jurulă oonclusiiloră conferinței interpar
lamentare dela Berna, nu are nevoiă să 
îi se forțeze mâna pentru a urmări oeea 
oe pdte fi în interesulH țdrei seu și numai 
oeea ce pdte arăta lumei, oă România 
nu rămâne în dărătulă evoluțiunei cnl- 
turale europene și oă ea este gata a 
semna orl-ce oonolusă ală soiinței, pe 
oâtă timpă acela nu va aduce daună 
intere-eloră statului română.

Respuusulă d-tră d-le ministru, ne 
va confirma în asemenea bună opiniun-, 
ou atâtă mai lesne, că repetă, nu avernă 
de soopă a da acestei interpelări o so- 
luțiune ooncretă, regulamentară, nici adică 
nu vomă cere d loră Senatori uuă votă 
de trimitere a unei moțiuni în studiulă 
s’cțiuriiloră și nici vre-ună votă în dis
cordanță ou vederile guvernului.

Totă oe ambiționămii pe 4'ua fi® 
astăcjl, noi secțiunea parlamentară ro
mână, este să facemă a se autji în acâstă 
incintă a marelui «fată ală țărei române 
oouclusiunile frumose, umanitare și în 
totulă conoiliate cu drepturile, ou inde 
pendența statului română, eonolusiunile 
conferinței a patra interparlamentare de 
la Berna. Deefi președintele puternioiloră 
state-unite Americane, Grant, ună sol 
dată viteză, cjicea în messagiulă său de 
numai acum 20 de ani, oă este gata a 
sprigini tote stăruințele orl-oui de a se 
face inutile armatele pe uscată și pe 
mare, cine-i ms.i interesată de câtă ună 
poporă mioă ca noi, la triumfală păoei? 
Să nu tratămă de visionari pe oei cari 
luoreză la triumfulă ei! Să uu ne ore 
demă dmenl politici pentru oă nu vomă 
fi înțelesă soopuliî urmărită de ațâți iluș
trii bărbați de stată, nu numai îu con
grese și conferințe interparlamentare, der 
și în sînulă mareloră parlameute ale sta- 
teloră europene.

Cum? vomă trata de visionari și 
utopiști bărbați iluștrii, ca oei cari oom 
pună Conferința interparlamentară?

Cu oonluorătorl de vatorea acestoră 
iluștrii bărbați, utopiștii nu este cela oe 
orede, oă apropiată este soluțiunea la 
multe întrebări de natură a mai împe- 
deca sorțile răsboiului. Când răsboinlă 
nu mai este dela omă la omă, niol dela 
castelă la oastelă, oa în evulă mediu, 
niol dură 100 de ani, niol 30... de oe să 
nu vedemă, că însăși îngreuiarea faceroi 
de răsbdie, ne asigură treptata lui dis- 
părere ?

Ori câtă realisarea ideiei să găsesoe 
de îndepărtată, după părerea uuora, ea 
merită tdtă con-iderarea și solicitudinea 
guverneloră, și noi oredemă „în forța 
morală a umanităței și, în perseverența 
voinței umane, pnnemă mijloculă de a 
realisa cea ce unora li-se pare o utopie". 
Cine pătimesce de miopie în politică, 
nu pdte vedea la depărtare cestiunile 
orl-câtă de mari, der ele esistă și vină 
mereu...

Nu așa va fi ou guvernulă româ- 
nesoă, care soie de câtă int-resă este 
pentru noi a ne apropia oâtă mai multă 
de popdrele conloouitore în peninsula 
Baloanică și ou dâusele împreună de 
Europa cultă. Clausa arbitragiului este o 

cetate a independenței ndstre, Rolnlă oe 
Europa simte, că pdte avă România în 
oomplioațiunile viitdre orientali, J’a de
signată în anulă trecută însăși conferința 
interparlamentară din Berna, numindă 
pe ună română membru în biuroulă său 
stabilă din Berna, ca representantă nu 
numai ală României, der și ală Serbiei 
și ală Greciei. Aoelă română soie, oă 
n’a meritată asemenea ondre prin oapa- 
oitatea sa, oi prin faptulă, oă era ună 
bătrână membru ală Senatului româuă. 
Aoelă membru vine astăzi să oeră cole- 
giloră săi din Senată și guvernului, nu 
votulă unei moțiuni, ci ună semnă nu
mai de aprobare, de consimțire sufle- 
tâscă ou dorințele umanitare, oare gă- 
sesoă astăcjl ecou în tote parlamentele 
din Europa și oarl pe tdtă cj'ua tindă a 
deveni concrete prin legile și tratatele 
oeloră mai mari și mai oulte națiuni 
(aprobări, mișoare).

Literatură.
A apărută:

Ortografia limbei române, de G. 
P. Parvulescu, baoalaureată în litere și 
sciințe, licențiată în dreptă, advocată 
etc. Târgu-Jiu, 1892. — Sorierea aoâsta 
formâză ună frumosă volumă de 128 
pagine în 8° și se vinde cu prețulă de 
ună leu; e o oarte fdrte neoesasă pentru 
institutori, învățători și în genere pentru 
toți doritorii de a cundsce regulele or
tografiei române. Ea va fi urmată în ou- 
rendă de ună manuală mai elementară 
de 30—40 pagiue pentru usulă speoială 
ală eleviloră din șcdlele primare, în oare 
soopă ambele scrieri voră fi supuse apro- 
bărei ministeriale. D nii profesori, insti
tutori și învățători, cari voră voi a in
troduce în clase, oa manuală didaotioă, 
una seu alta din aceste două scrieri, 
după trebuință, suntă rugați a arăta 
d-lui autoră părerile d-loră și numărată 
de esemplare, pe cari ară pute oonta, 
spre a regula în oonseoință tragerea 
unei nouă edițiunl, deoreoe desfaoerea 
primei edițiunl este deja asigurată.

DIVERSE.
Mătasea regelui Solonionu Ună in

cidents judiciară a atrasă atenția asu
pra unei mătăsl din Anglia fdrte puțină 
ounosoută: „Mătasea regelui So omonă". 
Era o societate fdrte numerosă ai oărei 
membri (}icefta suntă păzitorii aoestei 
mătăsl. O femeiă din oele mai oneste 
anume Sarah Turner, anăru înaintea ma- 
gistrațiloră spre a deolara, oă ea era, 
de doi ani, părăsită de bărbatnlă său, 
ună ex-cismară, devenită membru de 
frunte și păcjitoră ală mătăsei din oes- 
tiune Mai înainta de a’șl lăsa nevasta, 
acesta îi spusese, oă primise ună mesa
geră oeresoă, oare îlă vestea oa elă să’șl 
părăsesoă femeia și să trăesoă ou o altă 
femeiă. Puțină bmpă după plecarea băr
batului fantastică, unulă din prietinii 
săi, păcjitoră oa și elă ală mătăsei re
gelui Solomonă, se presență la abando
nata spre a’i anunța o nouă legătură: 
Elă primise veste pintr’ună altă mesa
geră oeresoă să înlocuescă pe Turner, 
pe lângă femeia sa. Aoesta, indignată, 
ia ună bastonă si administra o plo ă de 
lovituri, oarl avură de efeotă, că obras- 
nioulă membru o luă la fugă. Femeia 
apoi oitâ pe bărbatulă său in judecată 
ca să-i dea o pensiă alimentară. Jude
cătorii nu numai oă’i deteră dreptate, 
der mai rechemară și atenția poliției 
usupra „mătăsei regelui Solomonă", oare 
a fostă recunoscută imorală și oonirară 
obioeiuriloră poporului englesă.
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Coffsisiw ^oascn-ii
din 4 Februarie st. n 1893

Bancnote românescl Oump . 9 48 Vend. 9 52
Argintă romănescă » „ 9 45 n 9.48
Napoleon-d'orI „ 9.50 n 9.55
Lire turcescl „ —.— n —.—
Seria, fonc. „Albina" 6°/n li*

- n 5»/0 „ — n —.—
Imoeriall - - n
Galbinl .... n 5 53 n 5 60
Ruble ruses ci * „ .— n —,—
Mărci germane 58.80 59.—
Discontulă 6—8°/0 pe anii.

Cursulâ la bursa din Viena
din 8 Februarie st. n 1893.

Renta do aurii 4u/0 ■ 114.60
Renta de hărtiă 5°/n ------
Imprumutulă căiloră ferate ungare

aurii ...................................................122.75
dto argintii ------- 102.75

Amortisarea datoriei căiloră feratede
ostii ungare [prima emisune- 120 10
ostii ungare [2-a emisiune ] —.—

Amort isarea datoriei căiloră ferate de
ostii ungare (8-a emisiune) —.—

Bonuri croato-slavone - - • -------------
Amortisarea datoriei căiloră ferate de
Bonuri rurale ungare - - 96.30
Despăgubirea pentru dijma de vinii

ungurescă 97.50
Imprumutulii cu premială ungurescă 140 50
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului ... 142 50
Renta de argintă austriacă - 98.80
Renta de hârtiă austriacă 98.40
Renta de aură austriacă 116.70
LosurI din 1860 —,—
Acțiunile băncei austro-ungare 1000-
Acțiunile băncei de credită austr 371 25
Acțiunile băncei de credită ungar 323.25
Galbeni împărătesc! 5 68
Napoleon-d'orI - - - 9.62—
Mărci 1U0 împ. germane 59.20—
Londra 10 Livres sterlings 120.80

Sosirea și plecarea treiurnorn
în Brașovu.

I. Plecarea trenurilorii:
I. Dela Brașovil la Pesta

Trenulă mixtă : 4 ore 20 min. dimineța.
Trenulă accel.: 2 ore 18 min. după am
Trenulă de persone : 7 ore 23 min. sera.

2. Dela Brașovu la Bucuresci:

Trenulti aocel.: 5 ore 15 minute dimin.
Trenulti mixtă: 11 ore înainte de ametji.
Trenulti aooel.: 2 <5re 19 min. după am.

3. Dela Brașovu la Zernesci:

Trenulti mixtă: 9 6re 5 min. diminua.
Trenulă mixtă : 5 ore 13 min. după am.

Dela Brașovil la Ch.-Oșorheiu.

Trenulă mixtă: 5 6re 20 min. dimineța.
Trenulă mixtă : 8 ore 50 minute a. m.
Trenulă mixtă: 3 ore 10 min. după am.

Sosirea trenuriloru în Brașovu:
I. Dela Pesta la Brașovil:

Trenulă de persone: 8 ore dimineța.
Trenulă accel.: 2 ore 9 min. după am.
Trenulă mixtă: 10 ore 5 minute sera.

2. Dela Bucuresci la Brașovu:

Trenulă accel: 2 ore 18 min. după am.
Trenulă mixtă : 6 ore 58 minute sera.
Trenulă accel.: 10 ore 17 minute s6ra.

3. Dela Zernesci la BrașovQ.

Trenulă mixtă : 6 ore 2 min. dimineța.
Trenulă mixtă: 1 6ră 14 min. după am.

4. Dela Ch.-Oșorheiu la Brașovil. ■

Trenulă mixtă: 8 6re 25 min. dimineța.
Trenulă mixtă: 5 ore 32 min. după am. 
Trenulă mixtă : 9 6re 25 min. sera.

® « o
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„Asociafiunea Riureana"
institute de creditti și păstrare în Capolnocii-Mănășturîi. g

P. St.
„Riureana“

acționari ai institutului de credită și păstrare 
se invită la

ll-a Adunare generală ordinarăa
care se va ține la 27 Februarie 1893 c. n. 9 6re din cți 
în localitatea institutului, cu următorulă

PROGRAM U:
1. Raportulu direcțiunei despre resultatulă anului de 

gestiunea 1892.
2. Raportulu comitetului revisoră despre examinarea 

rațiuniloru și pe basa acestora pertractarea proiectului cu 
privire

3.
cum și

4.
5.

la împărțirea profitului curată.
Absolvarea direcțiunei și comitetului revisoră, pre- 
statorirea soluțiuniloru.
Mr dificarea unoră §§-I din statute.
Pertractarea proiecteloră insinuate la presidiu în 

înțelesulă §-lui 22 din statute.
6. Alegerea aloră 2 membrii pentru verificarea 

cesului verbală ală adunării generali.
Domnii acționari, cari dorescă a participa la 

nare, se facă atențl la prescrisele §§-iloru 8 și 9 
statute

Capolnocic-Mânășturu, la 30 Ianuarie 1S93 c. n.

pro-

adu- 
din

Direcțiunea.
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inchierea socoteBeEor
Asociațiunei ,JHUREANA“ institut de credit și de păstrare în C.-Mănăștur, pe anul 1892.

CONTUL BILANȚULUI.
Nr. cărții 
principale ACTIVE florini or. Nr. oărții 

prinoipale P 2L S I V E florin! or.

— Cassa în numerară.................................. 632 23 1 Deposit fructificător............................. 5587 28
15 In cambii................................................ 11,417 87 3 „ de acții....................................... 214 46

27 Capitală socială de acții i........................ 8800 —
16 In contracte............................................ 22,958 10 5 Credit cambială....................................... 18450 —
20 Interese anticipatei.................................. 207 93 8

18, 19
Fondulă de reservă..................................
Interese transitore..................................

796
469

87
45

21 Mobiliarul.................................................... 332 33 Profită curată............................................. , 1230 40
35.548 46 35548 46

Contult profitului și alt perderilort.
Nr. oărții 
principale ZEZ Ș Z T E2 florini or. Nr. cărții 

prinoipale IPFTE^TE florini or.

2 Interese după depuneri spre fructificare . 326 88 7 Penale..................................................... 136 12
6 „ „ credit cambială 941 41 10 Taxă de transcrieri..................................9 Tipărituri ........ 228 95 5 90

12 Diverse....................................... 213 83 11 „ „ fundare.................................. 219 _
17
25

Contribuție..................................
Salariul oficialilor...................

155
489

08 12 Diverse...................................................... 1107 68
24 Comisarilor de zi.................... 85 — 13, 14, Interese ...................................................... 2209 06
26 Chiriă F.......................................

Profită curată .............................
• • 47

1230 40 9 Tipărituri................................................. 39 79
3717 56 3717 55

ZLzEisoa,rea casei în anul

Ioanu Dragomirii m. p. Georgia Petrovanu m. p. Alesandru Popu m. p. Ioanu Petrovanu m. p. lacobu Bota m. p. Vasiliu Dragomirii 
Andrei Popu m. p. Avacomu B. Hangea m. p. Ignațiu Gherghelu m. p. — membrii în direcțiune.

1. Casa în numărară . . . . 632.23
2. Intrate .................................. . 46,435.73
3. Eșite....................................... . 45,803.50

Suma . . . 92,871 46
Oapolboc u-M ă n ă ș t ură, la 31 Decemvre n. 1892.

Nicolau Avramii m. p. Ioanu Botha m. p. Alesandru Anca m. p. Alesiu Stuparu m. p.
directorii, președinte. v. direotorO. oassarâ. contabilă, notară.

m.

Bilanțulă presinte, precum și contulă profitului și ală perderiloră confrontându-se cu cărțile principale și auxiliare — ținute în 
bună ordine — s’a afiată conformă și exactă.

C.-Mănăștură, la 30 Ianuarie n. 1893.
Nicolau Lupanii m. p. Ștefanii Bvrle m. p. Alexiu Latișu m. p. Ioanu Filipu m. p. — membrii în comitetulă revisoră.

Tipografia A. MUREȘIANU.


