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Nr. 32. Brașovu, Vineri, 12 (24} Februarie

Brașovii, 11 Februarie v.
Fatala instituțiune a Kișdedo- 

vuriloru a și începută pe ici, pe 
colo a fi eaploatată din partea 
patrioțiloră privilegiați pentru de a 
se recomanda grației mai mari- 
loră loru.

Pentru ca sS fiă cu atâtă mai 
evidentă tendința agresivă și doș- 
mănosă a acestei instituțiuni fața 
cu națiunile nemaghiare, iniția
tiva a luat’o și aici societatea de 
maghiarisare din Clușiu, „Kultur 
egyietu ulă ardelenescu, care cu 
„permisiunea11 ministrului de culte 
și instrucțiune publică, s’a hotă- 
rîtă a deschide și susține în anu
mite centre șcble pentru pregă
tirea și cualificarea doiceloru și 
îngrijitoreloră dela Kișdedovurl.

Unu asemenea centru este și 
orașulă nostru Brașovu, unde fi 
liala de aici a Kulturegylet-ului 
încă este autorisată din partea mi
nistrului de a-șl deschide o ase
menea șcblă.

Deși pornirea este îndreptată 
directă în contra ndstră și deși 
procederea este cu atâtu mai re- 
voltătdre, cu câtă s’a pusă în 
fruntea mișcărei chiar cea mai 
urgisită și mai tendențidsă socie
tate de maghiarisare: pe noi acesta 
n’are să ne surprindă de locă, de- 
drece e lucru de multă sciutu, că 
prin aducerea legei pentru Kiș- 
dedovuji s’a intenționată tocmai 
ajungerea acelui scopu utopică de 
maghiarisare, pe care îlu urmă- 
resce și Kulturegyletulft ardele- 
nescă. Identificarea Kișdedovuri- 
loru cu Kulturegyleturile este prin 
urmare numai unu resultată ală 
identității scopului celă urmărescă, 
tocmai așa, precum permisiunea 
dată de guvernă Kulturegyleturi- 
loră de-a organisa șcdle pentru 
cualificarea de doici și îngrijitore 
este o nouă dovadă, că guvernulă 

urmăresce aceleași scopuri, ce le 
urinărescă societățile de maghia
risare.

Tote aceste erau evidente și 
nu ne-au putută surprinde. Nu 
ne-a surprinsă așader nici apelulu 
ce l’a adresată inspectorulă de 
școle reg. ung. din Brașovă cătră 
tdte autoritățile școlare de stată 
și confesionale, însciințându-le des
pre înființarea cursurilor!! pentru 
cualificarea de doici la Kisded- 
ovurile susținute de Kulturegylet 
în Brașovă.

Ceea ce a trebuită se ne sur
prindă înse a fostă circulara cu 
totulă neînțelesă a veteranului pro- 
topopă română de aici, prin care 
s’a grăbită a răspunde la apelulă 
inspectorului de șcdle reg. ung. 
adresândă preoțiloru din protopo- 
piatulă seu întrebarea, decă simtă 
necesitatea de a se folosi de aceste 
cursuri din Kișdedovurîle ma
ghiare?

Mai multă însă a trebuită să 
ne surprindă estrema stupiditate și 
răutate, cu care unu corespon
dentă de aici alu c|iarului n^ri- 
buna“ din Sibiiu, se folosesce de 
acelă lapsus ală bătrânului proto- 
popă, nu numai spre a arunca cu 
noroiu în mai marii bisericei, ci 
spre a bârfi totodată în modulă 
celă mai nerușinată și în contra 
organului nostru.

Este sub demnitatea nostră de 
a înceica măcară să ne apărămă 
față cu astfelă de berfeli și in
sulte puerile, când ca o carte des
chisă stă înaintea publicului pur
tarea organului nostru în cestiu- 
nea Kișdedovuriloră, pe care acelă 
corespondentă nici că o înțelege.

Der fiindcă asemeni apucături 
de a da alarmă din câte ună in
cidență parțială și a striga 
„trădare11, fără ca scriitorulu se 
fiă capabilă de a judeca măcară 

însemnătatea unoră astfelă de în
vinuiri, se repetă totă mai multă 
și devină aprbpe ițilnice, atragemă 
atențiunea Româniloră de bine 
asupra acestei triste aparițiunl și-i 
rugămă de a fi cu multă băgare 
de semă și cu multă sânge rece 
față cu asemeni berfeli pătimașe.

Pentru liniștirea cetitoriloră 
noștri suntem ă în posițiune de a 
le comunica, că, precum aflămă 
acuma, acea circulară protopopescă 
dată fără de învoirea prealabilă a 
consistorului din Sibiiu, din pro
pria inițiativă a d-lui protopopă, 
a și fostă deja retrasă din parte-i.

CRONICA POLITICA.
— 11 (23) Februarie.

piarulft săsesoă „Sieb. D. Tageblatt“ 
din Sibiiu se ooupă în articululă de fondă 
din 22 Febr. ou esamiiiarea maghiară a 
învățătorii oru. Fâia săsâscă se plânge, 
că „supraveghiarea“ statului dă guvernu
lui mijlâoe de-a întră în vieța interidră 
a șcâlei. O mulțime de cărți didaotice 
și charte oprite arată în deajunsil inge
rința guvernului. Cerourile conducătâre 
ale poporului maghiară privesoă pe Ger
mani ,oa pe nisoe propagatori ai panger- 
manismului Ei bănuescă, că Germanii 
din Ungaria stau în legături seorete ou 
imperiulă germană. Pentru aoeea trebue 
Germanulă strîmtorată, dată la o parte, 
seu mai bine nimioită. „Noi Sașii voimă 
oa pe teritoriulă statului ungară, servind^ 
interesele acestuia, să ne susținemă cul
tura nâstră germană, să o desvoitămă 
pentru folosulă generală. Problema sta
tului este, ca să ne promoveze in ni- 
suința acesta a nostră. Der ce vedemă ? 
Toomai politioa școlară a guvernului țin- 
tesoe a împedeoa aotivitetea ndstră cul
turală. Câtă de adâncă o simte acesta 
poporulă nostru, se pote efilnictî vede și 
audi. Trebue să avemă în școlile nâstre 
învățători germani hai nici. Esamenulă 
maghiară ne împedecă la acesta. Popo

rulă săsescă nu pote și nici nu va lăsa 
oa să i se ia oaraoterulă germanii ală 
șodleloră sale, nici pe cale dreptă nici 
pe cale pietjișă.u Ce cfh’h 1» acesta per- 
cuinații dela „Pester Lloyd“, oarl la ori 
ce ocasiune, oând e vorba despre Ro
mâni, voiesoă să ne îmbete cu „deplina 
mulțămire a Sașiloră ?“

*

Catolioii unguri au înoepută, în tim- 
pulă din urmă, o mare mișcare contra 
căsătoriei civile. De curendă s’a ținută 
o astfelă de adunare în Șoprouă. Jn 
vorbirea sa de deschidere, contele Mau- 
rioiu Nioolau Eszterhazy (jise, că nioăiri 
nu s’a manifestata, oa în Ungaria, pu
terea ci vilisatorică a catolicismului. Semnul 
religiei catolioe este crucea, oare se 
află și în emblema țării. Crucea a fostă 
arma țării contra Turciloră. Cu durere 
însă ar vede, deoă arma cruoei ar trebui 
erășl să se folosesoă contra ireligiosită- 
ții moderne. De presentu însi amenință 
pericolulu unui astfelu de răsboiu, în fața 
căruia societatea catolică trebue s£ se or- 
gomiseze pe totă linia. Trebue făcută au
tonomia catolică, oare pornindă de susă 
să centralieze în josă puterile trebuincâse 
Mai cp80 contele, oă în viitorulă pro
gramă catolică va trebui să se pună și 
oestiuneascoială, deslegare, ce însuși Papa 
o urgiteză. Noi, <j1S0 îu fin0 contele, nu 
vremă răsboiu, der nici nu ne vomă da 
îndărătă dinaintea luptei, decă contrarii 
noștri ne ataoă. — Foile unguresol suntă 
pline cu raporturi despre acestă adunare 
a oatolioiloră la oare au partioipată cam 
2000 persone. „Magyar Hirlap* vor- 
bindă despre acestă adunare prevestesce o 
luptă desperată între guvernă și catolici, 
luptă care va ave triste urmări pentru țeră.

Circulară în causa alegerei de
MetropolitC.

(Urmare și fine)
„După încheierea aoestora domnulă 

episoopă, comisară regescă esmisă, va 
ține erășl cuvântare și pe alegători îi

FOILETONULtJ „GAZ TRANS.“

O escursîune
din Făgărașă prin comuna Breaza la muntele 
Smida și Trăsnită, și de aici peste verfulti Bân- 
dii și verfulă Urlii, la Tripon, curmătura și ver- 
fulU Zernei și la verfulă. Ludișorului și inapoi 
pe plaiulil Brezei. Steluțele de munte (Edel

weiss, Lănărică) din „Trăsnită.11
(Fine.)

Cum sniamă prin, golă, văfjendă 
mulțimea turmeloră și păstorii din îm
prejurime, începurămă să ohiuimă, după 
cum se obiclnuesce la atari escursiunl. 
Echoulă ne repeția pre frumosă chiotele 
nostre și pe lângă echo aucjimă de-odată 
și o chiuitură de voce de femeiă: TJiu-iu- 
mă iul îndată am observată, că vooea 
vine dintr’o depărtare mare. Noi am re- 
j. ețită chiuiturile, la cari erășl răspun- 
rjâudă eohoului și deosibită și vocea de 
femeiă acuma am putută vede, că răs- 
punsulă vocei femeescl venea dela o bă- 
ciță, oe eșise afară înaintea stânei din 
Trăsnită, oare se vedea bine din looulă, 
pe unde urcamă noi.

Era adeoă o bftoiță dela stâna din 
Trăsnită, care răspundea și ea din răs
puteri la chiotele nâstre, răspundea voi- 

nicesce, de răsunau văile. Am totă ur- 
oată așa chiuindă și răspundendă, pănă 
am lăsată din vedere stâna și pe voiâsa 
băoiță.

In fine, după o oălătoriă cam de 3 
âre, socotite de când plecaserămă dela 
oasa societății carpatine din Smida, tre- 
cendă muchea muntelui, am ajunsă erășl 
la bordeiulă mioreloră din Smida, unde 
ne lăsarămă oaii și puținula bagagiu.

Fârte impresionată de puterniculă 
afectă, ce mi-l’a făcută escursiunea la 
Trăsnită, esclamaiu: Ună poetă talentată 
și af'eoționabilă pentru frumsețile naturei, 
să lă duci la Trăsnită, să-lă duci în fer- 
meeătorulă, der tot deodată și înspăi- 
mântătorulfi domeniu ală steluțeloră, să 
se convingă elă însuși, să vadă cu pro
prii săi ochi, ce este acolo, și apoi cu 
însuflețire sfântă să cânte în poesiă săi 
batică frumseța, farmeculă locului și ală 
frumoseloră lui flori, cum și sortea ne- 
norooițiloră muritori, cari s’ară apropia 
ou neprecauțiune de aceste locuri.

Am încălecată și luându-ne rămasă 
bună dela păstorulă dela miore, am ple- 
oată cătră Urlea și Triponă la looulă 
stîlpului nr. 212.

Din Smida la Urlea și Triponă ca

lea duce prin întinsulă tufișă de snea- 
penl din Smida, apoi înaintândă mai de
parte pe odstele oele repefll și petrdse 
de acolo, ajungi în poenița de cătră 
Bresoidra, de sub cheia Bîndii, unde cor- 
polentulă conte Bethlen Gâbor, la o '"â 
nătâre de capre negre, arangiată în vâra 
anului 1889 de deputatulă dietală Hor- 
vâth Gyula, pe neașteptate fiindă scu
turată josă de oalulă său obosită, se 
lovi într’o petră și suferi o oontusiune 
grea la ună genunohe, oe însă i s’a 
vindecată fără nici o urmare rea. Din 
acâstă poeniță îndată ajungi în podeiulfi 
din muohea muntelui dintre Bresoiora și 
valea Sâmbetei în fața oheei Bîndii 
prin oarea treceudă pe poteoa de pe 
oâsta muntelui, ajungi sub verfulă Bîndii 
și apoi la Urlea și Triponă.

De 6re-ce ni s’a spusă, că lucră
torii cu 8tîipulă au pornita înoă tare de 
dimineță de aici dela bordeiu, eră cei
lalți membrii ai oomisiunei încă trecu
seră deja pe aoi, am silită puțină caii 
și înaintâudă prin muntele, oe acum pe 
aici înoepuse a fumega de nori deși 
suflațl de ventă cu vehemență, pe la 
12 âre din (ji am ajunsă la locuia stîl
pului nr. 212, de asupra looului Urlii sub 

verfulă Triponului (înaltă de 2479 metri) 
unde am stată pănă la l’/j ore după 
amecjl, de am prânrjită și am așezată 
stîlpulă îu stâncă.

Oâtă am stată aci se înseninase eră 
oâtă de bine.

Dela looulă stîlpului se vedea fârte 
bine pre frumosulă și marele laoă ală 
Urlii, cu apa lui curată, cristalină, se 
vedeau pre bine așa numitele „căldările 
Urlii“ și întregă valea lui Mogoșă, ou 
turmele oe păsoeau pe acolo.

Ne-am decisă să nu ne întorcemă 
pe la Smida, pe unde am suită, ci să 
mergemă înainte oătră Zîrna și la ver
fulă Ludișorului și de aci să coborîmă 
pe plaiulă Brezei, oe este în frontiera 
oătră Câmpu lungă în România.

Am plecată și țînendă direcțiunea 
arătată, oum înaintamă ni-se deschidea 
înaintea oohiloră una după alta deose
bite panorame, oare de oare mai fru- 
rnose și mai încântătâre. Se vedeau pe 
câstele din ÎDprejurime înșiruite în lungi 
și dese rânduri, prin vercjile pășiunl, 
multe turme de oi și miore ou păstorii 
loră, cari din când în când câte unulă 
treceudă înaintea turmei, batea ou băta 
(toiagula) în pămentă și dândă ună deo-
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dimite ; la acesta răspunde respecți vulă 
înoredințată ală oapitolului, însă înainte 
de oe 8’ar depărta, țină oficiu diviDă de 
mulțămită și numai după terminarea 
aoestuia se voră depărta.

„De sine se înțelege, că olerulă ale 
gătoră pe timpulă alegerii se va provede 
cu toți articulii de nutrementă pe spe
sele benefiiciului archinpisoopescC; în 
privința aoesta recercă pe Magnifioența 
Ta, ca și în aoestă direcțiune să dispui 
în oonțelegere ou cornițele-supremii ală 
comitatului Albei inferidre.

„Mai încolo reoeroă pe Magnificența 
Ta, ca în conformitate ou procedura ob 
servată ou ocasiunea alegerii răposatului 
Dr. Ioană Vancea, să binevoesol a oon 
ohiăma la efectuirea alegerii în Blașiu 
pe oei îndreptățit! a eseroita dreptulă 
de oandidare trină, întru câtă aceștia se 
află de presentă în sînulă arohidieoesei 
gr. oat. de Alba-Iulia. Prin Magnificența 
Ta se voră ohiăma aceștia: a) membrii 
capitolului metropolitană, adeoă fiă care 
din întregă capitohilă ; b) vicarii foranei 
arohiepisoopesol; protopopii actual! (ar 
ohidiaoonii) ; d) vioeprotopopii; e) egu- 
menulă ordinului sfântului Vasile din 
Blașiu; f) doi aleși ai oorpului profe
sorală de acolo, ca representanțî ai ace
lui ordă ; g) vei provoca Magnifioența Ta 
pe protopopii arohidieoesei, ca în anumită 
răetimpă să țină sindde preoțeso! proto- 
popesol, în oar! fiă-care protopopiată să 
alegă doi representanțî, afară de purtă- 
torulă oficiului protopoposoă, oare și 
altoum din oficiu are a se înfățișa la 
alegere.

„Toți se voră oonchiăma așa, oa în 
Ziua ce preoede d'lei defipte pentru ale
gere, înoă înainte de amecj! să fiă da- 
dator! a se presenta în Blașiu.

„Și după ce în sensulă Preaînaltei 
hotărirl a Majestății Sale cesareă și reg. 
apostolice cu capabilitatea de alegere 
seu cu dreptă de vota trebue să se in- 
vestâsoă și acele protopopiate, car! și 
înainte de aedsta au eserciată înrîurință 
la alegerea de episoopă, respective de 
arohiepiscopO, deși de presentă nu se 
mai țină de archidiecesă, oi unelă suntă 
anexate la dieoeBa Lugoșului și mai multe 
la a Gherlei, pentru aoeea am ondre a în- 
ounosoiința pe Magnifioența Ta, că am 
receroată pe domnii episcop! de Lugoșă 
și Gherla, oa pe astfelă de îndreptățiți 
din respectivele loră dieoese să i oheme 
la alegere; așa-ddră se voră oonvooa: 
Prin domnulă episoopă ală Lugoșului: 
a) vioarulă foraneu episoopă și paroohă- 
protopopă în Hațegă Ioană Janza; b) 
protopopulă din Hunedora, și tot-odată 
parochă acolo Ioană Popă, o) protopo 
pulă districtului Bobâlnei și parochă în 
Săoărimbă Augustină Blăjană; d) admi- 
nistratorulă protopopesoă ală districtului 

sebită chiotă sourtă, oițele la aoestă 
semnă din puteri fugeau la păstoră și-lă 
înoungiurau, grupându se împrejurulă lui 
ou ună sbierată asurcjitoră. Totdeuna 
când păstorulă dă sare oiloră, faoe aceste 
semne, adecă bate ou o bâtă în pămentă 
și le chiamă ou ună chiotă scurtă, așa 
oă ele la aceste semne, așteptândă să 
li-se dea sare, în fuga mare și ou sbe- 
rete generale se grupeză împrejurulă 
păstorului, oarele chiamă astfelă. Când 
umblă la pășiune însă, de oele mai 
multe-or! le ohiamă păstorulă după sine 
astfelă, fără să le dea sare, ci numai 
pentru oa să nu fiă lipsă a le mâna din 
urmă.

Când am sosită în curmătura Zîrnei 
la stîlpulă nr. 211, ne ese înainte din 
partea României subprefeotulă Vlădesou 
și înginerulă Săvuiou din Câmpulă 
lungă, la vederea oărora looot-eolonelulă 
Segăroianu deohiarâ categorică, oă den- 
sulă acuma nu mai vine la Făgărașă. 
Cu tdte, că începuse să plouă, ne-am 
apucată și am făoută prooesă verbală 
despre așezarea stîlpului 212, apărân- 
du-ne hârtia oontra ploei ou micile ploere, 
oe le aveamă ou noi.

Cugirului și Daroohă în Orăștiă Stefauă 
Popă,

Prin domnulă episoopă ală Gherlei: 
a) Vioarulă foraneu episoopesoă ală Rod- 
nei; b'l vioarulă foraneu episoopă ală 
Silvaniei; c) administratorulă protopo
pesoă ală districtului Logiardului ; d) ad
ministratorulă protopopesoă ală Lăpușu- 
Iui unguresoă (mai nainte ală Lăpușului- 
românesoă); e) protopopulă din BăseștI; 
f) vioeprotopopulă districtului Perioeiu- 
lui; g) vioeprotopopulă distriotupii Be- 
oleanului; h) vioeprotopopulă districtului 
Oâticăului; i) vioeprotopopulă districtu
lui Nireșului mare; j) vioeprotopopulă 
distriotului Crasnei (de presentă totă 
acela, care e și vioară foraneu episoo
pesoă ală Silvaniei); k) administratorulă 
protopopesoă ală distriotului Buzei; 1) 
vioeprotopopulă Gherlei (mai nainte ală 
Ormauului); m) vioeprotopopulă Eriului; 
n) vioe-protopopulă Cioomanului ; o) v.- 
protopopulă Notâgului (mai de multă 
ală Odorheiului de Someșă ; p) vioe-pro
topopulă Bistriței; q) vioeprotopopulă 
distriotului Giulei; r) v.-protopopulă dis
triotului Seoului; s) administratorulă pro- 
topopesoă ală distriotului Retegului; t) 
vioeprotopopulă distriotului Tășnad-Sar- 
vadului; u.) administratorulă protopo
pesoă ală distriotului Cioeu-Cristurului; 
v) vioe-protopopulă Șomoutei ; w) vioe
protopopulă districtului Sân-Margitei 
(mai de multă ală Gherlei; x) vicepro- 
topopulă districtului Oarței de josă ; y) 
vioeprotopopulă distriotului Vadului ; z) 
vioeprotopopulă distriotului Ipului; aa) 
vioeprotopopulă districtului Surduoului; 
bb) vioeprotopopulă distriotului Samson- 
dului; co) vioeprotopopulă distriotului 
Bredului.

„Afară de aceștia atâtă din dieoesa 
Lugoșului, câtă și din a Gherfei oâte 
doi representanțî ai traoturiloră proto
popesol, care mai înainte se țineau de 
dieoesa Blașiului, ddr aoum suntă aneo- 
sate la aoeste dieoese, oomputândă aoi 
și distriotele Rodnei și Văloăului.

„Și așa cu privire la aceste două 
dieoese, adecă a Lugoșului și Gherlei 
se conohiamă toți aoeia, cari ou privire 
la arohidieoesă suntă a se oonchiăma oa 
îndreptățiți după punctel^ b, o, d și g, 
și oarl din partea sa voră urma aoeeaș! 
procedură, oa și oei din arohidieoesă, 
numai oâtă cu privire la tdte agendele 
loră voră fi provooațl prin respeotivii 
loră episoopl.

„In fine, deoreoe după ritulă și dis
ciplina biserioesoă a biserioei gr. oat. în 
înțelesulă oanoneloră, episcopii oompro- 
vinoiall, cari adeoă suntă în aceeași me- 
tropoliă, au dreptă la alegerea metro - 
polițiloră; influența sufragauiloră apar
ținător! metropoliei, adecă a domniloră 
episoopl gr. cat. de Gherla, Lugoșă și

După finirea lucrărei așa în pldiă 
pe la 4 ore după amecjl, ni-am luată 
rămasă bună și representanții României 
au pleoată în josă pe muntele Laaota, 
oe este pe teritoriulă română, față de 
ourmătura Zirnei de pe teritoriulă un
gară, eră noi treoendă peste verfulă 
Zirnei și pe la verfulă Ludișorului pe 
plaiulă Brezei, am încunjurată larga și 
estinsa vale de aoolo din stânga, numită 
„Langa“, și apoi totă pe plai în josă, ce 
acuma ni-ee părea că nu se mai finesoe, 
sâra pe la 9 ore am ajunsă în comuna 
Breaza, de unde totă în noptea aoeea 
am plecată la Făgărașă.

O escursiune pe timpă frumosă de 
vâră dela Breaza prin Smida și Trăsnită 
la vârfulă Urlii șiTripon, și înapoi peste 
Zerna, pe plaiulă Brezei, este de mare 
interesă și fdrte plăcută, și ou deosebire 
locurile dela Bîndea peste Urlea, Tri 
ponă, ourmătura Zernei, Ludișorulă și 
Langăiț! oferă atâtea frumseț! ale na- 
turei și fermeoătore tablouri idilioe, de 
vederea cărora nu te mai poți sătura.

Făgărașă, 1893.
Ioanu^ Tur cu.

Oradea-mare în înțelesulă acela se va 
validita la alegerea metropolitului de 
Alba-Iulia, că cu privire la cei trei in
divizi eolesiastiol, cari voră fi obținută 
oele mai multe voturi la alegerea înde
plinită prin cleră, se va cere prin mine 
și părerea domniloră episoopl sufraganl 
și declarațiunea loră întemeiată, oe va 
avâ sâ se iee în considerațiune.

„In oele mai înainte desfășurate se 
cuprindă aoele disposițunl, cari spre o- 
rientare amă dorită a le oomunica Mag
nificenței Tale ou privire la esecutarea 
alegerii candidațiloră pentru completa- 
raa soauaului archiepisoopescă, — dată 
în Budapesta în 17 Ianuarie 1893. Conte 
Csâky“.

Aoestă înaltă resoriptă ministerială 
a fostă întregită prin altulă de dtto 30 
Ianuarie n. o. Nr. 155 presidială, în care 
se apune apriată, că representanții dis- 
tricteloră protopopesol nu se voră alege 
după numârulă distrioteloră protopopesol, 
oe au esistată în arohidieoesă la anulă 
1868, și oă prin urmare numai oele 32 
diBtriote protopopesol, oar! esistă astă<jl 
au să trimită oâte 2 representanțî. As
tăzi însă, precum se soie, esistă în ar
ohidieoesă următdrele protopopiate: 1. 
Aiudă ; 2 Alba-Iulia; 3. Almașiu ; 4. A- 
rieșiu ; 5. Biia ; 6. Blașiu; 7. Cătina; 8. 
Ciohindeală; 9. Clușiu; 10. Cosiocna; 
11. Dergea; 12. D.-S.-Martină ; 13. Er- 
notă; 14. Faragău; 15. Giurgeu ; 16. I- 
bașfalău ; 17. Indolă ; 18. Ludoșiu ; 19. 
Mediașă; 20. Morlaoa ; 21, M.-Oșorheiu; 
22. Uidra; 23. Odorheiu; 24. Pogaoeua; 
25. Reghină ; 26. Roșia; 27. Sebeșiu; 
28. Sibiiu ; 29. Trei Soaune ; 30. Turda; 
31. Veneția-inf,; 32. Voila.

Pe basa celoră de mai susă dispu- 
nemă deci următdrele:

1. Fiăoare purtătoră de ofioiu pro- 
topopescă, adeoă protopopă aotuală, vi- 
oeprotopopă, va convoca pe toți preoții 
traotului sâu la sinodp protopopesoă pe 
Ziua de 30 Martie n. o., adeoă -pe Joia 
din săptămâna, ce preoede Dumineoei 
Fioriiloră. Er fiindcă Vicariulă Făgăra
șului are sub jurisdicțiunea ea două pro
topopiate și anume pe ală Veneției 'in
teriore și ală Voilei, va oonvooa sepa
rată pe preoții din traotulă Veneției și 
seperată pe oei din traotulă Voilei, însă 
totă pe diua amintită, ținândă mai în- 
tâiu sinodă ou preoții din traotulă Ve
neției și după aoeea ou oei din traotulă 
Voilei.

Sinodele aceste se voră desohide cu 
invocarea spiritului sântă, adeoă ou ru- 
găoiunea „împărate oerescău, cerân- 
du se ou totă pietatea darulă lui Dam- 
neZeu, oare să lumineze mințile și să în
drepte inimile preoțiloră coadunaț! la a- 
oestă aotă atâtă de momentuosă. După 
învooarea spiritului sântă se voră alege 
ou voturi secrete câte doi deputațl din 
fiăoare traotă protopopesoă, însă așa ca 
purtatoriulă ofioiului protopopesoă, care 
din ofioiu are dreptă de alegere lasino- 
dulă eleotorală, ce se va țină în Blașiu, 
nu voteză și în sinodulă protopopesoă, 
ci aoesta o faoă numai preoții traotului 
protopopescă respeotivă. Deputății oie
rului tractuală trebue să fiă aleși de ma
joritatea absolută a celoră presențl la 
sinodulă protopopesoă. Despre aoesta 
alegere se deduce protocolulă formală, 
oare se subscrie de purtătoriulă ofioiu
lui protopopesoă, ca președinte și de 
toți preoții, cari au votată. Protooolulă 
aoeBta, provăZută cu sigilulă traotului 
protopopesoă, are să se așternă din par
tea deputațiloră traotuall înaintea oomi- 
siunei, oare va verifica pe alegători la 
sinodulă electorală, ce se va țină în Bla
șiu, și astfelă acelă protooolă va servi 
totodată și oa oredențională.

Așa der din fiăoare distriotă proto
popesoă va partioipa la alegere în Bla
șiu trei persdne și anume: doi deputațl 
ai oierului și purtătorulă ofioiului proto
popescă, numai din protopopiatele Ve
neției inferidre și Voilei, cari de pre
sentă nu au purtători de ofioi protopo 
perol, ci se află sub jurisdicțiunea Vica
rului Făgărașuțui, nu voră veni la Bla

șiu oâte trei indivicjl, oi afară de Vica
riulă Făgărașului, oare are vota virila 
la alegerea, oe se va ține în Blașiu, voră 
veni numai câte doi, seu din ambele pro
topopiate la olaltă 4 deputațl ai oie
rului.

2. Fiă-care îndreptățită a oonourge 
cu votulă său la alegerea metropolitu
lui trebue să șl întoomâsoă astfelă luoru- 
rile sale. înoâtă în 15 Aprilie n. o., a- 
decă Sâmbătă“înainte de Dumineoa To
mei, încă înainte de amâZl să se afle în 
Blașiu, spre a pute fi de față la luoră- 
rile pregăt tdre pentru alegerea, oe se va 
țină în 16 Aprilie n. o.

3. Cele oe mai au să le soie alegă
torii, parte se ouprindă în rescriptulă 
înaltului ministeră oitată mai susd, parte 
le voră afla după sosirea loră la Blașiu.

De înoheiare rugămă pe toți mem
bri veneratului oleră arohidieoesană, oa 
împreună cu oredinoioșii incre dințați gri- 
jei loră pastorale, să înalțe rugăciuni 
fierbinți oătră dumneZeesculă păstoră ală 
Biserioei, adecă oătră Domnulă și Dum- 
neZeulă nostru Isusă Christosă, pentru- 
oa cu darulă și lumina sa oerâsoă, să ne 
oonduoă pe calea aoeea, oare ne pdte 
asigura alegerea uuui Arohiepiscopă și 
Metropolită, după voia lui Dumn»Zeu 
și demnă urraătoră ală mariloră lui an
tecesori.

Din ședința oonsistorului arohidieoe
sană ținută în Blașiu la 7 Febr. 1893.

Ioană M. Moldovană, 
vicară capitulară.

SCiRILE QILEI.
— 11 (23) Februarie.

Slovacii contra căsătoriei civile. „Bu- 
dapesti Hirlap“ primesoe din Turocz Szt. 
Marton următorele informațiunl: „Cam 
de o săptămână, advocatulă slovaoă Dr. 
Wanovici, a oerută permisiune pentru ți
nerea unei adunări, în oare să se pro
testeze contră căsătoriei civile. Fisolgă- 
birăulă și vioespanulă soiindă, oă oăsă- 
toria oivilă este numai ună pretextă 
pentru adunarea slovacă, nu i a dată 
permisiune. La aoesta Dr. Wanovici a 
apelată la ministrulă în aoesta afacere; 
ministrulă însă n’a răspunsă ni mi că. A- 
dunarea poporală era fixată pe 19 Fe
bruarie și în aoea Zi niol ou trenulă dela 
2 dre n’a sosită răspunsulă ministrului, 
așa oă autoritățile n’au putută lua nici 
o măsură. După prânZă la 3 ore fisolgă- 
birăulă Lehotzky s’a dusă la hotelulă 
numită Dom și a spusă celoră de față, 
oă adunare nu este permisă să se țină. 
După aoesta Slovacii B’au pusă la mese 
să-și petreeă. Solgăbirăulă s’a dusă să 
raporteze viceșpauului. După scurtă vreme 
vioeșpanulă Beniczky s’a dusă la Dom 
să veZă oe se întâmplă acolo. Iutrândă 
în sală a veZută că protopopulă ag. ev. 
Horvath vorbesoe oontra căsătoriei ci
vile, a oprită numai decâtă adunarea și 
a dată poporului timpă de 5 minute, oa 
să se depărteze. Apoi s’a dusă după 
gendarml.... “— Ca în Rusia !

— x—
Balultî Ligei culturale din Drăgășanl. 

Ni-se scrie din Drăgășaul: In 31 Ia
nuarie st. v. 1893 s’a dată aid ună iru- 
mosă bală în favorulă Ligei oulturale. 
Ună publioă numerosă a luată parte 
atâtă din Drăgășanf, câtă și din județulă 
Vâlcea și Oltă. Printre asistenți am vă- 
Zută pe d lă Constantină Herescu, pre- 
fectulă de Veloea, ou ddmna. In aoestă 
Zi d-lură au fostă nuni la cununia d-lui 
Elia Marinescu, profesoră, ou d-șdra 
Elisa St. Crețianu. Acestă frumosă pă- 
reche împreună ou familiile d-ioră au 
luată asemenea parte la bală. VăZui mai 
departe și pe d-lă Lezară Sp. Bedesou, 
suprefeotă din DrăgășanI, dimpreună ou 
d-lă Dr. Popoviol, cari și-au depusă tdtă 
aotivitatea pentru reușita balului. Deo
sebită d-lă președinte ală Ligei Pavelă 
Lezară cu ddmna, au deschisă balulă, 
care a fostă de o rară animațiă. Sosindă 
rendulă masei s’au ridioată, între altele, 
toaste în sănătatea luptătoriloră pentru 
dreptatea și libertatea poporului română 
și pentru buna reușită a frațiloră noștri 
de peste CarpațI. Amă participată cu 
toții la toaste pentru astfelă de idei și 
sentimente mărețe naționale. Publiculă 
a petreoută pănă la drele 4 diminâța. 
Sperămă oă vomă mai avâ astfelă de 
petreoer! ou o reușită materială așa de 
bună. Precum sunt informată balulă a 
dată, după aooperirea oheltueleloră, ună 
venită curată de 7C0 de lei, care sumă 
se va înainta la destinația. — Dâșinăreanu.
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Ministrultî Hieronymi în Ardelil. Mi- 
nistrulă de interne unguresoă, Carolă 
ffieronimy va face o călătoria în Ardălă 
și va face și o viBită alegătoriloră săi din 
ceroulă Cojocna. Toții ou ooasia aoâsta 
ministrulă va face ună mioă turneu prin 
câteva comitate, oa să se informeze cum 
•merge administrația.

— x—
Nuvele necunoscute, de Eminesou. 

,„Evenimentulău din Iași spune, oă s’ar 
-fi desooperită într’ună 4iarCi dispărută 
mai multe nuvele de Eminesou, unele 
semnate, altele nu. Aceste din urmă s’au 
supusă unei cercetări oritice, pentru a 
se stabili dâoă in adevără au fostă scrise 
.de Eminesou. D,e asemneea s’ar fi găsită 
o poesiă scrisă de Eminesou în limba 
germană. Tâte aoeRte sorierl uitate de 
publică și de poetă se voră publioa, pro
babilă, într’ună voiumă.

— X —
Cutremurul^ din Stromboli (Italia) de

vine din ce în oe mai violentă. Cutre- 
murulfi Be întâmplă la intervale de oâte 
3—4 câsurî. Vuloanulă aruneă lavă grâsă 
și pietrii mari. Este temere, oă se voră 
întâmpla nenorociri. Omenii nu dormă 
prin casele loră, oi sub oerulă liberă.

—x—
Serată de recitațiung. D ra Elisabeta 

Tordm Grail va da o serată de reoita- 
țiune în beneficiuiă reuniunei Maria Do 
rothea, în 2 Martie n. c. Inceputulă la 
71/, 6re săra. Bilete se pr>tă căpăta în 
librăria W. Hiemesoh.

— x—
Musica militară va da Duminecă în 

26 Februarie n. o. ună conoertă în sala 
hotelului Europa. Intre altele se va ese- 
outa piesa „Weltumseglung". Inceputulă 
la 728 6re șira Intrarea 30 or.

Dacoromânismulu
și politica culturală maghiară. 

III.
JPretensiunile politice ale dacoromânismului. 

îndată ce s’a făurită dogma istorică, 
n’au putută să lipsâsoă multă timpă nici 
pretensiunile politice, cari s’au ră^imată 
pe dogma istorică. In 1791, episcopulă 

„lâna Bobii, în tovărășia ou Gerasimă 
Adamovid, ală doilea episoopă ală epar- 
chiei gr. or., care s’a organisată îndată 
după unire, predau Msjestății Sale îm
păratului din Viena rugarea numită Su- 
jpplex libellus Valachorum. In acesta oeră 
oa Majestatea Sa să redea națiunei ro
mâne drepturile, pe oarl, nu forța legis
lativă, oi în urma nedreptățiriloră tim- 
dului le-a perdută, și înoă în deoursulă 
veoului trecută.

Toomai o sută de ani s’au împlinită 
dela primulă memoranda dela Viena.

Nu e nevoie să mai spună, oă în 
irugarea acesta, drepturile pierdute se 
oeră pe basa și ou argumentațiunile teo
riei și învățăturiloră lui Șinoai și Major.

„Rugarea aoâsta" — 4^oe Maniu, 
secretarulă Academiei din Buouresol — 
este și pănă în cjiua de adl evanghelia 
și oatechismulă politicei Româniloră de 

• dincolo de CarpațI".
Dreptă preambulă ală acestui Me

moranda a fostă Revoluția lui Horia și 
'Cloșca. Acesta a fostă o simplă răsvră- 
ritire. Pe eroii ei de tristă aduoere aminte 
îi oălăuzia dorulă de răsbunare și jafă, 
istoria română de mai târcjiu însă a 
eternisat’o ca pe-o revoluțiă oondusă de 
mărețe idei naționale. Densușianu, care 
a sorisă istoria acestei revoluții, <jloe: 
„Eternă gloriă va rămâne pentru popo- 
porulă română, că deja în 1784 șl-a 
vărsată sângele părău, în interesulă ni- 
mioirei ideiloră false de stată și soo’ale, 
a nobilimei feudale și a jobăgiei" (Revo- 
luținnea lui Horia, pag. 150). Foia nu
mită „Adunarea Națională" (24 Iunie 
.1869) scrie: „Două mari evenimente diu 
■istoria modernă europână au dată di- 
reoțiă, ori oelă puțină s’au năsoută pe 
pămâutulă nostru la ună semnă dată 1) 
Revoluția franoesă, 2) Unitatea italiană 

,și germană. Revoluția franoesă nu este 
decâtă oontiuuarea revoluției lui Horia, 
ou deosebirea, că cea a lui Horia, pe 
lângă direoțtă națională, a avută și di- 

,reoțiă socială". E de interesă a soi, 
oă G. Maniu, în disertația sa din Martie 
.trecută, diu sala Ateneului din Buouresol, 

despre Reciprocitatea ideiloră literare și 
politice, în oe ohipă a înoopoiată acâstă 
revoltă țărănesoă ou mișcările istorice și 
filologioe ale lui Șiuoai, Major și Claină.

Că oe soopă măreță umanitară a 
avută acestă mare revoluțiă națională, 
tdrte frumosă ni-o esplică următârele cu
vinte ale lui Densușianw. „Căpitanii ro
mâni voiau să estindă revoluția peste 
întregă Ardelulă, a pustii nobilimea și 
pe toți Maghiarii, afară de aoeia, oarl 
s’au botezată și au primită religiunea 
română. Aoesta n’a fostă semnulă neto- 
leranței religionare, oi ună mijlooă si
gură pentru totala romanisare a Ma- 
ghiariloră. Domnia maghiară trebuia sâ 
înoeteze, și țâra sâ ajungă în mânile Ro
mâniloră, se înțelege, sub suveranitatea 
oasei austriaco. Aoeste au fostă ideile 
tradiționale, oarl s’au desvoltată pe basa 
dreptului istorică și pe streveohimea Ro
mâniloră în Ardelă."

Istoriografia daoo-română, înșghe- 
bată din teoriile lui. Șinoai-Major, a în- 
copciatfi fârte frumosă și lanțulă tradi- 
țidoră revoluției valahe. Arată, oă dela 
pretinsa revoluțiă valahă din 1437 înoe- 
pândă, oare a avută dreptă urmare pier
derea drepturiloră valahe, din timpă în 
timpă s’au repețită înoontinfi aoeste 
revoluții, oa ună protestă sângerosă con
tra tirăniei maghiare. Oă la unii și la 
alții chiar și revolta lui Dozsa înoă este 
revoluțiă valahă, aoesta nu prea geneză 
pe istoriografii valahi, cari susțină se- 
riosă, că marii oligarchl maghiari: Gara 
și soții, au intrigată mârtea lui Ladislau 
Hunyadi numai pentru-oă acesta a fostă 
purtătorulă ideiloră naționale române.

Dâcă luămă în mână opulă lui Băl- 
cescu despre Mihaiu Vitezulă, putemă 
oeti nu numai continuitatea referitâre la 
origine, dâr și teoria referitore la con
tinuitatea tendințeloră revoluționare. Ne 
spune, oă unirea într’ună stată ateritorii- 
loră locuite de Români a trăită în su- 
fletulă fiă-oărui Română, ca o dorință și 
tradițiă, și oă aoesta și în timpulă mai 
veohiu a fostă oeea ce este adl, adeoă 
ună dreptă și o datoriă și pentru reali- 
sarea ei n’a fostă și nu este nevoiă de 
altoeva decâtă de o puternioă spadă ro
mână. Ura oontra tirăniei maghiare s’a 
incorporată în fiă-oare Română și din 
oausa acesta ori și de câte ori a fâlfâită 
pe CarpațI uuă stindardă română, în
tregă Ardâlulă s’a outremurată : Românii 
de speranță, tiranii însă de spaimă.

Prin aduoerea înainte a acostui lu- 
oru m’am abătută puțină dela firulă is 
torioă ală studiului meu, dâr am ținută 
de necesară a arăta, oă ce felă de flori 
a desvoltată și oe felă de fructe a pro
dusă renascerea istorioă română prin 
Șincai-Major-Claină.

Chiară și din oele spuse este ușoră 
a vede, oă daoo-românismulă s’a legă
nată în legănă oulturală, și pe lângă în
grijire literară a oresoută, oa pretensiune 
politică. Și 6re față ou acesta, oe a fă
cută sciința maghiară, literatura și po- 
litioa ei?—Nimicii. Pe calea guvernului 
transilvană Supplex libellus a fostă trimisă 
dietei unde, după datina străbună păs
trată și acjl, s’a pusă ad acta. Guvernulă 
țârii n’a vâcjută în elă niol ună perioulă, 
deși numai șese ani au trecută dela re
voluția lui Horia. Vrâu să observă nu
mai atâtă, că rugarea acesta a oonoi- 
piat’o ună funoționară de origine dintr’o 
familiă nobilă maghiară, oonsilierulă Me- 
hes. Interesantă este a se sci, oă preșe 
dintele deputăției, oare a dusă memo- 
randulă română îu anulă trecută la Viena, 
Dr. Ioană Rață, încă se trage dintr’o 
familiă nobilă maghiară și oă omulă în- 
crecjutâ și sfătuitoră ală lui Horia în 
Viena, Ștefană Franoisoă Enyedi, agentă 
de ourte, înoă a fostă nobilă maghiară....

(Va urma.)

Reacțiunea în Ungaria.
Mare sensațiune a produsu în 

Pesta ună articulfi apărutu în 
„Frankfurter Zeitung“ sub titlulă 
de mai susă, în care se discută ra

porturile politice din Ungaria, și 
se dau deslușiri asupra disposiției 
cercuriloru curții din Viena. în
săși foile din Pesta admitu, că co- 
respondentulu acestei foi, trebue 
să fia bine informată. Eată cu
prinsului articulului din cestiune:

Cei oe stau în legătură aici în Viena 
ou personalități, cari au atingere ou oer- 
ourile curții, se voră mira, oă aid nu se 
dă atențiune raporturiloră oam desolate 
politioe ale Austriei, pe oând raporturile 
binișoră consolidate ale Ungariei suntă 
discutate ou mare interesă. In cercurile 
ourții, noulă ministru-președinte ală Un
gariei Dr. Weokerle e privită oa ună di- 
baciu politioă, dâr n’au încredere în vi
talitatea oabinetului său. Caracteristică 
este, că se vorbesoe mereu de ună „mi- 
nisteră de iârnă" unguresoă (numirea a- 
oesta sâ i-o fi dată mai întâiu ună ar- 
ohiduoe) și se oolportâză o mulțime de 
anecdote, ba chiar aserțiuni prea înalte, 
cari de ar fi numai în parte adevărate, 
ar lăsa să apară situațiunea ministeriului 
Weckerle ca desolată.

Vorbindă mai departe de oausele 
oăderii miuistrului Szapary, coresponden
tul fdiei germane t^ioe, oă numai ou 
mare greutate, împăratulă și-a dată în 
voirea să se facă o „declarare prinoipiară" 
în favdrea oăsâtoriei civile obligatâre, 
și precum a declarat’o de ratunol mai 
multoră episoopl, nu va oonoede nimică 
mai multă ministrului Weokerle. Causa 
pentru oare împăratulă, oare stă tare pe 
basa oonstituției, pare a fi în aoesta oasă 
neînduplecată, este următârea: Adevă- 
rații arangiatorl ai mișoării pentru oă- 
sătoria civilă, au fost aderenții lui Tisza: 
ministrulă Csaky și Szilagyi. Ori cui din
tre oeilalțl miniștri li-ar fi oredută îm- 
păratulă, că suntă însuflețiți pentru că
sătoria civilă, numai acestoră doi nu. 
Căci e faptă, oă oontele Csaky în tim
pulă din urmă intrase în apele reaoțiu- 
nei și în cercurile curții din Viena lua 
liberalismulă în zeflenea, pe oâtă vreme 
mai spera ceva dela aoeste cercuri. De 
ună timpă încdoe însă, amăgită s’a în- 
torsă erășl la liberalismă, dâr și-a per
dută prin aoesta simpatia coronei, oăol 
împăratulă nu urăsee nimică mai multă, 
decâtă pe politicii, cari ’șl schimbă prin
cipiile. De atunci oontele Csaky n’a fostă 
sfătuită nici odată de oătră monarohă, 
nici chiar în afacerile oe privesoă resor- 
tulă său propriu. Și mai puțină simpa- 
tioă la curte este ministrulă de justițiă 
Szilagyi, care într’ună consiliu de mi
niștri a fostă documentată, oă întro- 
duoerea căsătoriei civile obligatâre în 
Ungaria este superfluă și acum stă deo
dată în fruntea acelora, cari pretindă oă- 
sătoria civilă. Dr. Weckerle se dice, oă 
a trebuită să ia în oabinetă pe Szilagyi 
numai în urma unei presiuni a lui Co- 
lomană Tisza. Oând i s’a presentată noua 
listă de miniștri împăratulă ar fi d’să oă
tră Weokerle: „Eu o voi duce cu el, oăol 
nu mai am de a faoe ou elă nimioă; 
cum o vei duoe însă d-ta, acesta e treba 
D-tale“.

Când s’a presentată noii miniștrii, 
împăratulă a fostă atâtă de rece, înoâtă 
toți miniștri au părăsită palatulă adâncă 
întristați. Pe scară d’80 Szilagyi oătră 
oolegii săi, în modă ci.ioă: Cumcă ați 
fostă dațl afară, aveți să ml mulțămițl 
mie. De atunol Szilagyi a fostă numai 
o singură dată în Viena, der n’a fostă 
primită de împăratulă, și la prândulă 
dela curte n’a fostă chiămată.

Ambii miniștri, Csaky și Szilagy, 
cari, după cum se vede, la ourte nu prea 
suntă respectați, suntă purtătorii ideei 
liberale. La ei se alătură oontele Ludo- 
vică Tisza, ministrulă a latere, pe oare 
însă aristocrația vienesă îlă ignoreză. 
Una dintre oele mai ospitale oase prin- 
oiare merse atâtă de departe, de învitâ 
la tâte festivitățile pe seoretarulă de 
stată din ministerulă a latere, pe minis
trulă însă l’a trecută cu vederea, deși 
’șl dedese carta de două ori. Contele 
Tisza e calvină și pentru acesta e ună 

spină în oohii nobilimei catolice din 
Viena. Afară de aceea dânsulă e „conte 
numită", căci dela inundarea Seghedi- 
nului ’i s’a dată acestă rangă. In ultima 
liniă este densulă ună frate a lui Colo- 
mană Tisza, pe oare astădl ’lă urăsoă în 
Viena, mai multă oa ori oând.- Se crede 
a se soi, că Coloman Tisza a fostă condu- 
oătorulă unei revoluțiunl de paiață, oă- 
reia a cădută jertfă oontele Iuliu Sza
pary și pe de altă parte în oerourile 
curții se râspândesoe credința, oă oăsâ- 
toria civilă obligatâre în Ungaria este 
perborată de poporă. Deoă e adevărată, 
oă împăratulă înainte ou trei luni a disă 
oătră primatele Vazsary : „Mâ dâre, oă 
în oamera deputațiloră unguri nu se a- 
flă douâdeol politiol oonservativl", atunol 
se înțelege buouria, oare domnesce în 
oerourile ourții, deâreoe ee soie, că în 
parlamentulă unguresoă și ou deosebire 
în partida guvernamentală se înmulțesoă 
pe d1 00 merge adversarii pe față ai oă
sâtoriei oivile. Deja faptulă, oă Dr. We
ckerle si Coloman Tisza suntă aoeia, 
oarl au trebuită în publică sâ roge pe 
adversarii programului guvernului 8â nu 
iâsă din partida guvernamentală, pâte fi 
comentată și prin urmare e lesne de în- 
țelesă, că aid oomentarele mergă pănă 
la limitea oea mai estremă....

Aici se disoută multă, oă Coloman 
Tisza, care a înoepută întrâga agitațiune 
în oontra oăsătoriei oivile în olubulă 
partidei liberale maghiare, de atunol n’a 
mai rostită ouventulă: căsătorii civilă, 
deși agitațiunea clerioală în contra căsă
toriei civile submineză întrâga Ungariă. 
In cercurile ourții vienese să orede, că 
din oausa aoâsta căsătoria civilă va fi 
luată dela ordinea cjdei. Dâcă nu va 
suooede a îndupleca pe Dr. Weokerle 
(oare a lăsată să cadă libertatea cultului, 
pentru oa să faoă concesiuni episcopa
tului unguresoă), să ștergă din progra- 
mulă său căsătoria civilă, atunci altulă 
(pote oontele Iuliu Szapary?) o va faoe 
acesta.

Cercurile ourții se pare, oă nu prâ 
au înoredere în liberalismulă unguresoă, 
căol se presupune hotărîtă, oă întrâga 
partidă guvernamentală și o mare parte 
a oposiției, ar lăsa aoum să cadă fără 
sgomotă căsătoria oivilă, pentru care 
aoum trei luni au pășită ou însuflețire în 
Ungaria. Cu ună ouventă, ună regimă 
reaotionară în Ungaria nu numai, că e 
posibilă, dâr este neoesară, ba conteză 
ș: la conlucrarea partidei „liberale" 
după oum se numesce partida guverna
mentală maghiară.

Soiri telegrafice.
Budapesta, 22 Februarie — 

Tabla regescă din DobriținG a ur- 
catu pedepsa dictată lui Lucaciu 
în ultimulu s6u procesu de calum- 
niă dela 2 luni la 4 luni închi- 
S01*e comună și 300 fi. amendă.

Convocare.
Onoratele Ddmne membre ale Reu

niunei femeiloră române din locă se in
vită prin aoâsta la o adunare generală 
estraordinară, ce se va ținâ Sâmbătă în 
13 (25) 1. o. la orele 3 p. m. în sala oea 
mare din ed'ficiulă școleloră.

Obiectulă adunării: afacerea ou sta
tutele Reuniunei.

Onoratele Domne suntă rugate, 
a se presenta într’ună numără oâtă 
se pdte de mare, oa să se pâtă resolva 
afacerea aoesta atâtă de importantă pen
tru Reuniunea nâstră și atâtă de ur
gentă din oausa terminului atatorită de 
înaltulă ministeriu de interne pe finea 
lunei curente st. n.

B r a ș o v fi, 11 (23) Februarie 1893.

Agnes Dușoiu, Lazaru Nastasi,
președintă. actuarfi.

Proprietarii I>r. Aurel Ulureși anu.
WîdOrîl mSPOllSHMlll l C-regoriu IBLniorâ.
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din 23 Februarie st. u 1893. 
Bancnote românesc! 
Argintă românesc® ■■ 
Napoleon-d’orI - -
Lire turcesc! - •
Seris. fonc. „Albina“ 6°/a

n n n &°/o n 
Imperiali .... n
GalbinI - - 
Ruble rusesc! - 
Mărci germane
Discontulă 6—8°/0 pe ană.

Napolaon-d'orI - - - -
Mărci 1O0 împ. germane -
Londra 10 Livres sterlin/re

9.64’/,
59.30'/, 
12130

^MMXTO«XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX> 
X

OuDlp.
»

fi

fi
fi

9 52
9.44
9.58

5.60

58.70

Vend. 9 53
9.48
9.62

n

n

n

!1 

n 

n

fi
ii

fi

5 65

59.10

tosală la bursa dlu VIeaa
din 22 Februarie st. n 1893. 

Renta da aaru 4<,/0..........................
Renta de hârtiă 5U/O.........................
împrumutul® căilor® ferate ungare 

aură........................................
dto argintă ------- 

Amortisurea datoriei căilor® ferate de 
ost® ungare [prima omisune- 

Amortisarea datoriei căilor® ferata de 
ostil ungare |2-a emisiune] ■ - 

Amort isarea datoriei căilor® ferate de 
ostii ungara (3-a emisiune) 

Bonuri croato-slavone - - - - -
Bonuri rurale-uugara - -
Despăgubirea pentru dijma da vină 

ud gureșe® 
împrumutul® cu premiul® unguresc® 
Losurile pentru regularei Tisei și Se- 

ghedinului - - -
Renta de argintă austriacă .... 
Renta de hârtiă austriacă 
Renta de aură austriacă 
LosurI din 1860 
Acțiunile băncei 
Acțiunile băncei 
Acțiunile băncei
Galbeni împărătesei

austro-ungare 
de credită austr 
de credită ungar.

115.95

123.25
102.10

120 40

96.1o

97 50
152.—

145 —
99 20
98.75 

1 8.30 
150.
990.— 
39255 
330.40

5.67

ABONAMENTE X
OO000OOO

O 0 o o o o oAnunciurI
(inserțiuni și reclame)

Suntu a se adresa subscri
sei adminisfratiuni. In casulu j 
publicării unui anuneîu mai 
mult de odată se face scăde- 
mentă, care cresce cu câtă 
publicarea se fece mai de 
multe-ori.

Administrațiunea
„GAZETEI TRANSILVANIEI/

□ O O 0 O O O 
O0OO00OO

W* Numere singuratice 
din „Gazeta Transilvaniei“ 
ă 5 cr. se potu cumpăra în 
librăria Nicdlae Ciurcu, și 
în tutungeria I. Gross.

rf

♦
O'
$

X 
X

» c

„GAZETA TKAI7SILVA1TIEI“
Prețulu abonamentului este: 

Pentru Austro-Ungaria: 
luni.
luni.
anu .

Pa
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

trei
șese
unu

Pentru România și străinătate:
trei luni.....................................................
șese luni................................................
unu anu.....................................................

3
6

12

fi. —
fi. —
fi. —

10 fr.
20 fr.
40 fr.

X

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

Pentru Austro-Ungaria:
anu .
șese luni 
trei luni

Pentru România și străinătate:
anu.............................................................8
șese luni...............................  4
trei luni..................................... .2

Pe
Pe
Pe

>

2
1

11. -
li. —

50 cr.

*

>«<

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se făcu mai ușoră și mai 

mandate poștale.
Domnii, cari se vorti abona din nou, sS

a scrie adresa lămuritu și a arăta și poșta ultimă.

Admmîstrațiunea „Gazetei Transilvaniei.44

franci, 
franci, 
franci, 

repede prin

binevoiescă

XdZersxxL'iâ. trerinjixilorTjL
pe liniile orientale ale căii ferate de statu r. u. valabilă din 1 Octomvre 1892

ffihid stp e® t a—$?rede al ii Prcdcalu—Hudapesta SB.-l’cgta-Aradiâ-Teluș Tehnș-Aradft-BS.-Pesta Copșa-mica — Sibiiu

Trenă 
acooie-

Trenă 
de 

paradu. rată

Trenă 
de 

persdn.

Trenă 
aceole- 

rată

Trenu 
aocole-
rată persân.

Trend 
de

Trenu 
accele

rații

Trenă 
de 

persân.
Tren ii 

de 
person.

Trenu 
accele
rată persân.

Trenă 
de

Trenă 
do 

persân.

Trenă 
accele
rată

Tr. ac.

Trenă 
de 

person

Viena
Eudapesta
Ssolnok 
?. LadAny
Qradea-mare

KîexU-Telegd
RAv
Bratca
Bucia
Oiuoia
Huedin
Stana
Aghiriș
Gârbău
Rădășel
Clușiu

Apahida
Ghiriș
Cucerdea
Uidra
Vințul de sus
Aiudtt
Teiuș®

Orăoiunelfi
Blașiu
Mioăsasa

Copșa mică ■
Mediaș® 
Elisabatopole 
Sighișora 
Hașfal&u
Homorodft 
Augustin® 
.Ap ața
Fel di ora
Brașov®

Timișfi 
Predeal®
Bucuresoî

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

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

4.17
4.50

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 mică 
Șeica mare 
Loamneș 
Ocna
Sibiiu

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

7.40
1.12
1.42
2.18
2.48
3.19
3.40
3.56
4.29
5.34
5.54
6.21
6.42
6 55
6.57

8.50
5.16
5.57
6.58

BucurescI 
Predealu 
TimișQ
Brașov®

Feldidru 
Ap ața 
Augustiutt 
Homorodă 
Hașfalâu 
Sigliișora 
Elisabetopole 
MediașO I 
Copșa mică

Viena
Budapesta 
Szolnok

8.05
1.56
4.02
6.57

T« d. p»!r.
2.34
2.54
3.34
3.58
4.20

10.00
8.10

11.04
3.45
4.30
4.42
5.03
5.14
5.32
5.56
6.12
6.58
7.26
7.52
8.08
8.26
8.52

10.00
10.25
10.44
11.58
11.29
11.56

2.15]
9.30
1.05
5.24
5.46
5.57
6.19
6.30
6.48
7.12
7.27
8.07
8.35
8.57
9.13
9.29
9.53

10 19
10.50
11.16
11.44
12.06
12.38

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

10.11
10.34
10.46
11.18
4.15
7.25
6.20

ITeinșft 
i Alba-Iulia 
i Vinț. de jos®
Și botă
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva
Branicloa
[lia
Gurasada 
Zamii 
Soborșin® 
Berzova 
Conopfi 
RadnaLipova 
Paulișfl 
Gyorok 
Glogovaț®

Sibihi—Copșa-mică4.20
4.48 ‘
5.07
5.42
6.09
6.55
8.23
8.53
9.31

10.09
10.31
10.47
11.06
11.42
11.57 
12.28"

1.08
1.35
2.05
2.13
2.31
3.18
4.45
5.14
6.14
6.29
6.53
7.02
7.28
7.53
8.31
8.51
9.10
9.30

10.07
10.44
11.04

1.16
3.31
6.35
3.00

Aradu
1

I 4.49
5.09
5.32
5.59
6.20

7.35
8.02
8.30
9 05
9.34

10.17
10 43
11.09
11.40
12.05

Sibiiu
Ocna 
Loamneș 
Șeioa-mare 
Copșa mică

Glogovaț® ' 
Gyorok 
Pauliștt 
Radna Lipovtt 
Con op 
Berzova 
Soborșin® 
Zam® 
Gurasada
[lia 
Branielca
Deva 
Simeria (Piski) 
Orăștia 
Șibot®
Vinț. de joșii 
Alba-lulia 
Teiuș®

Cucerdea-Oșorhaiu - R.-săs.4.53
5.32
5.48
6.08
6.24
6.39
6.59
8.20
8.45

10.21
11.09
11.17
11.26
11.54
12.18
12.58

1.34
1.51
2.29
2.48
3.03
3.26
4.07
4.49
5.35| 11.19

12.27
12.58

1.15
1.35

( 2.09
( 2.19

3.01
3.31

TÎ5

5.42
5.55
6.18
6.34
7.34
7.57

Micăsasa 
Blașiu 
Crăciun el®
Teiuș®

8.22
( 8.38
( 8.43

9.14

( 9.48 
( 9.50 
10.06 
10.28 
11.04

7.23
8.09
8.43
9.18

10.05 
■Tr. ac-

5.15
1 5.57

___: 6.29
8-35 12.10

Tren depers.
11.-
12.26

1.11

7.31

) 
I

Aiudfl 
Vințul de 
Uiora 
Cucerdea 
Ghirișă 
Apahida
Clușiu

Nădășelfi 
Ghîrbău 
Aghirișă 
Stana 
B. Huiedin 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
Rev 
Mezo-Telegd 
Oradea mare]

1

sus

P. Ladăny 
Szolnok
Budapesta
Viena

8.-
8.07
8.24

8.54
9.23

10.45
11.01

12.47

1.26

1.52
2.18
2.25
3.46
5.23
7.30
1.55

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

Aradu

6.07

6.39
7.08

7.47

8.13
8.38
8.43

10.05
11.46

1.50
7.20

6.34
6.52
7.40
8.50
8.05
8.19
8.43
9.12
9.51
9.56

10.2:
10.4'
11.1
11.5
12.09
2.24
4.47
8.40
6.20

7.05
7.40

Szolnok
Budapesta

Viena

5.28
5.50
6.20
7.01
7.20
8.20

11.15
1.20
7.20

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

Rp g h.-săs. -Oșorh.- Cucerdea

Regh.-săs.

Oșorheiu /
Ludoș 
Cucerdea

3.44
5 14
5.20

7.47

9.35
10.05
12.31
1.15

3.22
5.05
5.54
7.41
8.25

Simeria (P>ski) —HunedoraSliMcria (Piski) Petr®șeni || Petroșeni-SimieB’ia (Piski)

Simeria 6.- 10.35 4.22 PetroșenI 6.- 10.50 6.20Streiu 6.35 11.23 4.58 Banița 6.41 11.40 6.54HațegQ 7.21 12.23 5.42 Crivadia 7.19 12.19 7.20Pui 8.06 1.21 6.36 Pui 7.57 1.05 7.51
Crivadia 8.47 2.23 7.24 Hațegîi 8.36 1.54 8.25
Banița 9.21 3.19 8.04 Streiu 9.18 2.49 9.01
PetroșenI 9.45 4.- 8.36 Simeria 9.52 3.27 9.35

Simeria (Piski)
Cern a
Hunedora

10.50
11.13
11.48

4.40
5.03
5.38

9.56
10.08
10.32

Hunedora—Simeria (Piski}

Hunedora
Cerna
Simeria

4.46
5.11
5.28

2.32
3.-
3.20

7.22
7.50
8.10Âradii-Tiniișora Tiniișora—Aradu

Arad® 6.15 11.30 5.58 Tiniișora 8.- 1.11
Vinga 7.32 12.47 6.46 Vinga 9.02 2.46
Tiniișora 8.42 2.04 7.39 Aradu 9.44 3.50

8.15
9.46

10.55

JBrftsov—îgerneștî
8.35

10.28
Brașov
ZerneștI

Pornești—Jfilraș® v

4.55
6.36

SSista’îta . IBistrița—Mureșft-jLudoștt

Murășh-Ludoșft . . . ,
Țagu-Budateleeă . . . .
Bistrița ........................

4.— Bistrița
6.48 . „
9.59| Murășă-Ludoșă . .

Țagu-Budatelec® . ,
1.16
4.15
7.21

Ghirișu
Turda

riști—Turda Turda—

7.48110.35 3.40ll0.24l Turda 4.50l 9.30 2.30 8.50 Zernesci 5.00
8.08| 10.55 4.—110.44| Ghirișft 5.10| 9.50 2.50 9.10 Brașov 6.29

;6ra—©dorheiw || O<loi*lieiu—Sigliișora

Careii-mari—JKelău || SSelău—©areii-mark

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

Careii-marl . .
Zelâu. . . .

5.45| Zelău . . . ,
11.— Careii-marl . . «

'Xfttx» » Nmnerii încuadrațl cu linii grăse însemnâză drele de nâpre.

1.56
7.03

3.15
6.10

12.20
1.44

llrHțtov—rlu.
Brașov® 8.50 3.10
lUzonii 9.43 4.23
S.-Gtorgiu 10.32 5.03
C.-Oșorheiu 12.54 7.26j

CBa.-Oșorîieiu—jKrai?ov.
Ch.Oșorheiu 4.30 2.45
S.-Georgiu 6.53 5.30
Uzontt 7.00 5.45
Brașov® 8.25 "Y;26

Tipografia A. MUREȘIANU.


